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 لكم يرو اواو ملا تيم اكل



 يدمألا دماح طخ



 او

 ١ ةعوبطملاو ةطوطخملا باتكلا خسن .

 ” - هناونعو غئاصلا نبا ىلإ هتبسنو باتكلا ةحص يف

 “ - باتكلا رشنل هاندمتعا اهيف .

 ١ ةعوبطملاو ةطوطخملا باتكلا خسن .

 .ةيروميتلا ةنازخلا ةطوطخم أ

 . ةرهاقلاب ةيموقلا بتكلا راد ةطوطخم ب

 . سنوت يف باهولا دبع ينسح نسح ديسلا ةطوطخم  ج
 . سنوت يف (نيراطعلا) ةينطولا بتكلا راد ةطوطخم د

 طخلا خيرات تضرع يتلا ةيبرعلا بتكلا نم وه «ملقلا يربو طخلا يف ةلاسر» باتك

 خسن عبرأ مويلا ىتح باتكلا اذه نم دجو دقو .هتينقت تجلاعو همالعإ تلوانتو يبرعلا
 وأ .كلذ هطخب تبثأو هيلع تئرق وأ .اهأرق وأ .فلؤملا اهبتك ةدحاو اهنيب سيل ؛ةطوطخم

 تبتك ةخسن اهنيب سيلو .اهيلع تلبوق وأ ءاهب تضروع وأ ,فلؤملا ةخسن نع تلقن ةخسن
 .تاعامس ىلع سيل فلؤملا رصع يف تبتك ةخسن وأ «ءاملع ىلع تاعامس فلؤملا رصع يف
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 .ثءرياا بم .دا.2 ىرلس طرطص عرق

 .ةرهاقلا يف ةيروميتلا ةنازخلا ةطوطخم ةيادب

 : يهو .فلؤملا رصع دعب تبتك اهعيمج باتكلا اذه نم ةعبرالا ةطوطخملا خسنلاف
 ةيروميتلا ةنازخلا ةطوطخم أ

 دمحأ ةبتكم اهيلإ تمض نأ دعب .ةرهاقلاب ةيموقلا بتكلا راد تاينتقم نم ًايلاح يهو

 .روميت ميلعت / ١9 مقرلا ةطوطخملا اذه لمحتو. ةيروميتلا ةنازخلا مساب تفرع يتلا اشاب روميت

 .اهرخآ يف لجسم وه امك ظفاح دمحأ اهبتك دقو 2م 17١١ /ه 1١171 ةنس ىلإ دوعت يهو

 يف فولعملا ردنكسا ىبميع ناك اهدوجو ناكمو ةطوطخملا هذه ىلإ هبن نم لوأ لعلو

 نبا ركذ درو دقو .2«'”ناملكورب هيلإ دنتساو 2'):ةيروميتلا ةنازخلا سئافن نم» نونعملا هلاقم

 يفيرعتلا سرهفلا يف ةيروميتلا ةنازخلا يف ةطوطخملا مهبتك ةظوفحملا نيفلؤملا دادع يف غياصلا

 يف ةطوطخملا هذه ىلإ يجان لاله راشأ امك .«2هتافو دعب رشنو اشاب روميت دمحأ هعضو يذلا



 فطغاو ءزيشاملارابحالا هن اكن وشل الزول ء اوتو . مضاف مب

 م هزياطازئلازيرموجوتانلا جلل لس  'ةليرلان انالازت هلَتل اؤَْئِرلاةرملا
 هلو ءبير كرو هرب دولكراوف هب ةيهضارلا لع لتلا ليزلا ءمكآل كب روازاجا لل
 هئالوو دمام... بيطلب زي دابا عتساَوءهنضيلا طالعت فاًصان م امناننالا

 لاضدونؤءانغامل'"ايزنةككاؤولام 22 ئرورلتباوط شارون, ن ...هاتعلع
 2 اظنملا لون نوتل ارعطملا هنا لعرب نانماوا ملل اهنع*نرذل !ءاظنو :مالثال اًرام :٠ ١

 يلع هاه باعوا تسسلم اللا هتسنورف ات اك طقلخ «مالمالاو كؤلم او
 ةلسسرالا ناز ولا مسوي عاف هلوتف

 لاا تباع باك - :"٠ مط طش

 جرال انف هرالهك ار عار مع ءالنلا هلام

 اكان قبو ةءاكل الان نيف ام لايوتمال

 ملا لممهو امز ٠ مازحا لال ملا زجر صرع

 ٠ ءدامتلا خانممو .كل ام ارِفسْوه ٠ هنو

 نانخلن تاكلاروغمبو ىقازرالا "

 ففالء و ايطلا عيشلا ه مالثال ا هكبسل

 اا

 .ةيروميتلا ةنازخلا ةطوطخم صن نم ةيناثلاو ىلوألا ناتحفصلا

 فيطللا دبع روتكدلاو ؛«؟)اهرشنو اهققح ىلا باهولا دبع ينسح نسح ةطوطخمل هتمدقم

 ,(2),هتسردمو طاطخلا غئاصلا نبا» هلاقم يف ميهاربإ

 ابنع مليفوركيم ةخسن ىلع لاصحتسالاو ةطوطخملا هذه ىلع عالطإلا يل رسيت دقو

 نأ دعب ةرهاقلا يف ةيموقلا بتكلا رادل ماعلا ريدملا ىسوم دمحم معنملا دبع ذاتسألا لضفب

 .:تيجاف لوضألا بح للذل بلظ تدق

 لمحت يهو .مس 565 مس ١7 سايق ةقرو 24 نم ةيروميتلا ةنازخلا ةطوطخم فلأتت

 ةريخألا لبق ام ةقرولا يف ركذ هنأ ظحاليو ؛غئاصلا نبإل .ملقلا يربو طخلا يف ةلاسر» ناونع

 .«باتكلا خيش غياصلا نب نامحرلا دبع خيشلا عمج نم» يه ةلاسرلا هذه نأ ةطوطخملا نم

 ليمج طخب ةبوتكم أرطس رشع ىدحإ ىلع ةطوطخملا تاحفص نم ةحفص لك يوتحت
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 ةرهاقلا يف ةيموقلا بتكلا راد ةطوطخم ةيادب
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 . لكشلا ةميدع نوكت داكتو .ًاليلق ةدعابتم اهتاملك . حضاو

 :ةرهاقلا يف ةيموقلا بتكلا راد ةطوطخم ب

 ينركذام لع .م 6١191/ه 77١ه ةنس ىلإ دوعت ىهو . مولع / ١ 4 مقرلا ةطوطخملا هذه لمحت

 يلع دمحم ملعلا مداخ ملقب تمت ةخسن ىلع تلبوق ةخسن نم تلمكو اهنأ درو ثيح.اهتحتاف

 يف ركذ دقو .ةيموقلا بتكلا راد ةطوطح ريغ نيتطوطخم دوجو  ينظب ينعي اذهو «ميكحلا
 ملاعلا خيشلا فيلأت ةباتكلا ةعانص هيف باتك ,بابلألا يلوأ ةفحت باتك» ناونعلا ةحفص

 ىلاعت هتمحرب هللا هدمغت غئاصلا نب نمحرلا دبع خيشلا هنمز ديرف ةماهفلا ةدمعلا ةمالعلا

 و هتنح حيسف هنكسأو

 اهبنع مليفوركيم ةخسن ىلع لاصحتسالاو ةطوطخملا هذه ىلع عالطإلا يل رسيت دقو



 ٍِ 500 را ا - , ١

 ؟ .يسيروت هد 08و كاد
 2ك كر تلم همام راي دعالمم طار را ههه عر ع

 فطام لَقلاو نوف فانع يتاو

 1 اماسي مع

 ان :

 ظش#ظ0111118
 : ازال اوم اَمَسل حاسم كلر مكيوَولا رك * كل ايسر ايوا

 |يجلاافال اةمبت از رج نانجلابص ككل ويد

 يخسر طل ايدل رص جيمانل!٠ جاهل لع تعد
 0 هووتا هل لل يا 2 رو

 ع 2: رمل اجيد ..ىز لخلاو.ةيمازا

 ةطوطخم نم ىلوالا ةحفصلا اهرشن امك سنوت يف نيراطعلا ةطوطبخم نم ىلوالا ةقرولا
 ةرهاقلا يف ةيموقلا بتكلا راد هللادبع نب دمحم طخب يهو اهتروص نع القن يجان لاله

 .ه 485 5ةنس اهبتك يفوصلا يرهبالا

 بلطب انمدقت نأ دعب ةيموقلا بتكلا رادل ماعلا ريدملا ىسوم دمحم معنملا دبع ذاتسالا لضفب

 . بيجأف لوصألا بسح كلذل

 يماسأ نع نوئظلا فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ» هباتك يف يدادغبلا راشأ دقو
 راد يف ٠ غئاصلا نبإل بابلألا يلوأ ةفحت» ناونعب ةطوطخم دوجو هركذ دنع ؛نونفلاو بتكلا
 قأ امآ .ةيموقلا بتكلا راد هلمحت تناك يذلا مسإلا وهو .ةرهاقلا يف ؟'ةيمومعلا بتكلا

 :ًانراقم بقع امدنع ةيروميتلا ةطوطخمب هفيرعت ضرعم يف ةطوطخملا هذه ركذ ىلع فولعملا
 دنتسا هيلإو (”«ةيرصملا بتكلا راد يف اهتخسن ةدوجوملا بابلألا يلوأ ةفحت يه تناك امبر»

 , ) ةطوطخملا هذه ىلإ هتراشإ يف ناملكورب

 ناقتالا نم عيفر ىوتسم ىلع طخب ةبوتكم ةحفص 70 نم ةطوطخملا هذه فلاتت
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 عيمج ىلع حورشلاو تاقيلعتلا ةفاثك ظحالي نكلو . لكشلا ةلماك نوكت داكت اهتاملك لامجلاو

 هيلإ يمتنت وأ هب لصتت الو صنلا نم تسيل اهعيمج يهو ةحفص لك نتم لوح شماوهلا

 . ةعونتم بتك نم ةلتسم عطاقمو ةيسوماق داوم نع ةرابع يه لب , ةرشابمريغ وأ ةرشابم

 :باهولا دبع ينسح نسح ديسلا ةطوطختم  ج

 رشن لضفب نكلو .اهلصأ ىلع عالطإلاب ةطوطخملا هذه ةّيسحلا ةنياعملا يل نستت مل

 .ةحفص ةحفص اهيلع عالطالا يل حينأ 7 يجان لاله ذاتسألا اه مدقو اهققح يتلا اهتروص

 مساو باتكلا ناونع ركذ نم ةيلاخ يه ةطوطخملا هذه نأ يجان ذاتسألا ركذ دقو

 ليمج يقرشم طخب ةبوتكم ةحفص 4 نم فلأتتو مس ١7 >> مس ٠١ سايقب يهو .فلؤملا

 يجارلا دومحم طخب اهنأ اهرخآ يف ركذ دقو .شماوه نود ةرطؤم اهتاحفص نوتم ةلوكشمو

 ,2000م ١1/894 /ه ١1١ غ ةنس ىلإ دوعت اهنأو

 :سنوتب (نيراطملا) ةينطولا بتكلا راد ةطوطخت د

 علطا هنأو اهنع مليفوركيم ةخسن دجوت هنأ يجلن لاله ذاتسألا ركذ دقو .ةدوقفم يهو

 يف ركذ دقو .ةقرو 4١ ةيقابلا اهقاروأ ددع غلبيو ةصقان يهو حوبش ميهاربإ ديسلا ىدل اهيلع

 طخب اهنأ درو امك .فلؤملا مسا الو ناونعلا ركذ نود «ةباتكلا ملع يف ةلاسر» ىلوألا ةقرولا

 مو 2000م 1497 /ه م44 ةنس ىلإ دوعتو ةلوكشم يهو .يفوعلا يدهألا هللادبع نب دمحم

 مليفوركيملا ىلع عالطإلا يل نستي

 اهنيودت ةيمدقأ بسح .اهب فيرعتلا ىلعتيتأ يتلا ,ةعبرألا تاطوطخملا بيترت نكمي
 : يلاتلا وحنلا ىلع

 ةنس ىلإ دوعت يهو دوقفم اهلصأو .سنون يف ةينطولا بتكلا رادةطوطحمل ١

 غئاصلا نبا يفوت) ةنس نيسمخو عبراب غئاصلا نبا ةافو دعب ام ىلإ يأ م 1491/ه 8
 .م١441١1 /ه م86 ةنس

 .م ١91١ /ه ١١171 ةنس ىلإ درعت يهو ةيروميتلا ةنازخلا ةطوطخم - ؟

 ةنس يف دوعت يهو يجان ذاتسالا اهققح يتلا باهولا دبع ينسح نسح ةطوطخم -"
 .ماالمؤ /مه ٠64



 252222 ينيب سس

0 
 دسك اعل نص امو نرخ أَو
 لود اؤرك ا او كلل َيَعَسوَح

 داعم وك

- 4 0 ١ 
  0راش يرام د

 ريو ةّسو هناباكبا

 دبع ينسح نسح ديسلا ةطوطخم صن نم ةيناثلاو ىلوالا ناتحفصلا

 .يجان لاله زاتسالا ةروصم اهرشن يتلا (سنوت) باهولا

 .م 19417 /ه ١78 ةنس ىلإ دوعت يهو ةرهاقلا يف ةيموقلا بتكلا راد ةطوطخت - ؛

 .هناونعو غئاصلا نبا ىلإ هتبسنو باتكلا ةحص ين  ؟

 . غئاصلا نبا ىلإ هتبسنو باتكلا ةحص يف ا

 . باتكلا ناونع يف - ب

 :غئاصلا نبا ىلإ هتبسنو باتكلا ةحص ين أ

 تاطوطخملا نم طقف نيتطوطخت يف درو دق غئاصلا نب نمحرلا دبع مسإ نأ انركذو قبس

 اذ



 غئاصلا نبإل اهنأ ةيروميتلا ةطوطخم يف ءاج دقف .اهب فيرعتلا ىلع انيتأ يتلا ةفورعملا ةعبرألا

 اهنأ ةيموقلا ةطوطخم عم ءاجو.. غئاصلا نبا عمج نم اهنأ اهنم ةريخألا لبق ام ةحفصلا يف دروو
 .غئاصلا نبا فيلأت نم

 ريغ وأ ةرشابم ةراشإ ةيأ ىلع غئاصلا نبإل ةمجرت اهيف تدرو يتلا عجارملا يفرثعن مو

 يتلا مدقألا ةراشإلاو .طخلا يف اباتك فلأ دق هنأ ديفي ام ىتح وأ باتكلا اذه ىلإ ةرشابم

 الو. (غئاصلانبا عمج) نم باتكلا نأ ديفت يتلاو ةيروميتلا ةطوطخم يف ةدراولا يه اهيلإ انلصوت

 نبإل ملقلا يربو طخلا يف ةلاسر) هيلإ باتكلا ةبسن ناونعلا يف درو: دقف . هفيلأت نم هنأ ركذت

 . (غئاصلا نبا فيلأت) ةرابع درت ملو (غئاصلا

 نم ةديدع عضاومل ةديدع تارقف يف ةقباطم ظحالي باتكلا صن ىلإ عوجرلاب هنأ اك
 داقتعالا ىلع لمحت ةجردل ةيفرحلا ىلإ انايحأ ةقباطملا لصتو . يدنشقلقلل « ىشعألا حبص» باتك

 .رخآلا نع لوقنم وه امهدحأ يف درو ام نأب

 ه5 نيب شاع .لوألاف غئاصلا نبإل ارصاعم ناك يدنشقلقلا نأ مولعملا نمو
 هباتك نم يدنشقلقلا غارف خيرات انيدل نأ اك. ه840 و ه 7/506 نيب شاع يناثلاو.ه١4871و

 يربو طخلا يف هتلاسر نم غئاصلا نبا غارف خيرات انيدل نيل امنإ. ه6 ةنس لاوش ؟5ماوهو

 . ملقلا

 ىلإ اهنم يأ يف رشي مل يدنشقلقلاو غئاصلا نبا يباتك نيب ةقباطملا عضاوم يف هنأ ظحاليو

 ملقلا يربو طخلا يف ةلاسر ردصملا وأ عجرملا نأ ىئثعألا حبص يف ركذي ملف .رخآلا باتكلا

 .ةقباطملا عضاوم نم عضوم يأ يف سكعلا ىلإ ةريخألا هذه يف رشي ملو

 غئاصلا نبا مسا ركذ ىشعألا حبص باتك نم عضاوملا ضعب يف هنأ ركذلاب ريدجلاو

 ءامسآلا نم مسا يأ تحت ملقلا يربو طخلا يف هتلاسر مسا ركذ نود امنإ تامولعملل ردصمك

 ناونعب ًانورقم غئاصلا نبا ركذ دري مل ثيح رخآ مسا يأ تحت وأ. اهتاطوطخم ىلع تدجو يتلا

 دبع نيدلا نيز خيشلا لاقد :فيفخلا ثلثلا طخ لوانت ضرعم يف درو الثمف .هل فلؤم يأ

 هتابصتنم نوكت ليقثلا نأ ليقثلا ثلثلا نيبو (فيفخلا ثلثلا) هنيب قرفلاو : غئاصلا نب نمحرلا
 كلذ رادقمب نوكي فيفخلا ثلثلاو ,مدقت ام ىلع .هملق يقاب ىلع طقن عبس ردق هتاطوسبمو
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 لوانت ضرعم يف ءاج .هءيؤلؤللا ملقلا يمس .ًاليلق كلذ نع صقن نإف .طقن سمخ نم

 هرطس يف نوكيو :غئاصلا نباب ريهشلا بتكملا نمحرلا دبع خيشلا يل لاق» : قلطملا عيقوتلا ملق

 غئاصلا نب نمحرلا دبع نيدلا نيز خيشلا لاقو». ''"'”«هفورح ريوقت هتبسن ىلع ام ريوقت
 ملق هلوانت دنع يدنشقلقلا راشأو .('41»:هفورح ضعب يف سيورتلا كرت زوجيو :بتكملا

 رصقأ ةيادبلا يف هملق ةفلج نوكتو ٠بتكملا غئاصلا نب نمحرلا دبع خيشلا يل لاق» : عاقرلا
 يف ةدوجوم تسيل صوصنلا هذه نأ ىلإ ًاضيأ ةراشإلا ردجت هنأ امك .2'*»«عيقوتلاو ثلثلا نم
 دب ال امئإ . هسفن غئاصلا نبا اهردصم نا ىثعألا حبص يف ركذ هنأ مغر .غئاصلا نبا ةلاسر

 تاذلاب هنم اعامس هاقلت دق غئاصلا نبا هردصم ام ين امود ركذي يدنشقلقلا نأ ةظحالملا نم

 .٠. . خلا ريهشلا بتكملا نمحرلا دبع خيشلا يل لاق . .» :لوقي ثيح

 ىلإ دوعت ال طخلا يف ةلاسرو ىشعألا حبص يباتك يف ةقباطتملا صوصنلا مظعم نأ مث

 وأ تالاحإ وأ تاداهشتسا نع ةرابع يه لب امهدحأ ىلإ وأ غئاصلا نبا وأ يدنشقلقلا

 يف ةليمجلا ثاحبألاو :ديدحتلا هجو ىلع يه نيفلاس نيفلؤم وأ ةقباس بتك نع تاسابتقا

 زع خيشلا نب دمحم نيدلا فرشل «نازيملا» . يربعجلا ميهاربإ نيدلا ناهربل «ةليقعلا حرش
 «ساحنلا رفعج يبأل ءباتكلا ةعانصو .يواتفزلل «ةباصإلا جاهنم» .مالسلا دبع نب نيدلا

 ةيبلاغ يف راشي ناكو .ينوبلا سابعلا يبأل ؛تامولعملا فورحلا رارسأ يف تاراشإلا فئاطل»

 مسإ وأ باتكلا مسا ركذ ىلع رصتقي ًانايحأو اهيفلؤمو بتكلا هذه ءامسأ ىلإ داهشتسالا مضاوم
 ىئعالا حبص يباتك نم ةقباطتملا عضاوملا يف ةلقم نباب داهشتسالا دنع هنأ ظحالي امنإ . فلؤملا

 نم أادرجم ةلقم نبإ مسإ لب ةلقم نبإل فّلؤِم يأ مسا ركذي ال ملقلا يربو طخلا يف ةلاسرو
 يف اهتطوطخم ةظوفحملا ةلقم نبإل طخلا ملع يف ةلاسر ىلإ انع وجربو . ةلاسر وأ باتك يأ ناونع

 ردصملا يه هذه ةلقم نبا ةلاسر نأ يل نيبت. غياصلا نبا ةلاسر عم ةرهاقلاب ةيموقلا بتكلا راد

 . ةفلتخم عضاوم يف ايفرح ةقباطملا ىلجتت ثيح دمتعملا

 يبأل «ةباتكلا ملع يف ةلاسر» و غياصلا نبا ةلاسر نم ةفلتخم عضاوم يف ةقباطم دجنو

 . عجرمك وأ ردصمك هتلاسر الو يديحوتلا ركذت ال غياصلا نبا ةلاسر نكلو. يديحوتلا نايح

 باتكو غئاصلا نبا ةلاسر نيب تاقباطملا عضاوم صنلا قيقحت يشاوح يف انددح دقو.

 نأ ننظي الو. ةقباطملل زمرك (-) ةمالعب اترشأو . يديحوتلاو ةلقم نبا يتلاسرو ىشعألا حبص



 يتلا عجارملاو رداصملا نع ًافلتغو القتسم ًائيش مدقي مل «ملقلا يربو طخلا يف ةلاسر» باتك

 ءارآلا نم ريثكلا ىلع لمتشا دق باتكلا اذه نأ عقاولاف .رشي مل وأ اهيلإ راشأو اهدمتعا

 .فلؤملا ةسراممو عادبإ اهردصم يتلاو ةلقتسملاو ةينقتلا تاميلعتلاو

 عقاولا يف يه «ملقلا يربو طخلا يف ةلاسر» باتك ةدام نأ رابتعا ىلع انلمحي اذه لك

 نبأ لهل: يبرعلا طخلا يف ةيلمعو ةيرظن سورد نم بتكملا غياصلا نبا هيطعي ناك ام ضعب

 دعب وأ هتايح يف هذيمالت عمجو نيودت نم تناك اهنأ وأ ًايصخش سوردلا هذه عمج دق غئاصلا
 ةذتاسأ تارضاحمب هبشأ انيأرب يه ملقلا يربو طخلا يف ةلاسر باتك ةدام نإ .قرف ال هتافو

 بالطلا اهنودي وأ اهرشنو اهعمجب وأ اهليجستب ًايصخش ةذتاسألا موقي ثيح مويلا تاعماجلا

 . بالطلا ىلع عزوتو عبطت مث اهنوعجاريف مهنم ةذتاسألا اهذخأيف اهنوعمجيو

 امك .ةنس نيرشعو عبرأب غئاصلا نبا لبق ينوتملا يدنشقلقلا نوكي نأ حجرت انه نمو
 عامس نم ٠ .ملقلا يربو طخلا يف ةلاسرل ةقباطملا .«ىشعألا حبص» يف هتدام ىقتسا دق .ءاتمدق

 يف ةلاسر» ين اهعيمج جردت مل يتلا هذيمالت تانودم نم وأ .غئاصلانبا اهيقلي ناك يتلا سوردلا

 نأ نود غئاصلا نبا لاوقأ ىلإ ًادانتسا» ىشعألا حبص» يف درو ام كلذ ززعي . «ملقلا يربو طخلا

 . ةلاسرلا هذه يف لاوقألا هذه درت

 عضاوملا اهيف امب غئاصلا نبا ىلإ اهلمجمب باتكلا اذه ةدام ةيسن يف كشلل لحم ال كلذل

 ام ىلإ اهفيضي ةفلتخم رداصمو عجارم ىلإ فلؤملا دوعي نأ يف سأب الو. ىشعالا حبصل ةقباطملا

 ىلع تيتأ يتلا رداصملاو عجارملا دمتعا امدنع غئاصلا نبا لعف اك ةربخو تامولعم نم هيدل

 . طخلا يف هسرمتو هتاربخو ةيصخشلا هفراعم جاتن يه ةدام ىلإ اهتدام فاضأو اهركذ

 . باتكلا ناونع يف ب

 يف ةلاسر) وهو ةيروميتلا ةطوطخم يف روكذملا ناونعلا انيدلف باتكلا ناونعل ةبسنلاب امأ

 . (بابلألا يلوأ ةفحت) وهو ةيموقلا ةطوطخم هلمحت يذلا ناونعلاو (ملقلا يربو طخلا

 يماسأ نع نونظلا فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ» يف يدادغبلا نأ ظحاليو

 (باتكلاو طخلا ةعانص يف بابلألا يلوأ ةفحت) هنأ ىلع باتكلا ناونع ركذ دق «نونفلاو بتكلا

 باتك) هنومضمل حرش عم هانركذ يذلا ناونعلا تلمح يتلا ةيموقلا ةطوطخم ىلع هدامتعا مغر
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 .هركذ يذلا ناونعلا ردصم يدادغبلا ركذي ملو .(ةباتكلا هعنص هيف باتك .بابلألا يلوأ ةفحت

 . يدادغبلا هدروأ يذلا ناونعلا دمتعا دق يجان لاله ذاتسألا نأ ركذلاب ريدجلاو

 :باتكلا اذه رشنل هاندمتعا اهيف ” 

 . رشنلل راتخملا صنلا يف أ

 .راتخملا صنلا قيقحت ةيجبنم يف - ب

 . رشنلل راتخملا صنلا يف أ

 ةطوطخملا اهرابتعاب ًاساسأ ةيروميتلا ةنازخلا ةطوطخم باتكلا اذه صن رشنل اندمتعا
 تدمتعاو . سنوت يف ةينطولا بتكلا راد ةطوطخم تدقف نأ دعب ًادوجو مدقألا اهلصو دوجوملا
 ةيموقلا يتطوطخم تربتعاو «ملقلا يربو طخلا يف ةلاسر» انركذ امك وهو . باتكلل ًاناونع اهبناونع

 يديحوتلاو ةلقم نبا يتلاسرو ىشعألا حبص باتكو ةريخألا هذهل يجان قيقحتو باهولا دبعو

 ميماصتلاو طوطخلا جذامنل ةبسنلاب امأ .بيوصتلاو ةنراقملاو ةعجارملل عجارمو رداصمك

 قدالاو لمكألا تدعتم اواحرتكا ناتف قببطلاو حرشلاو حيضوتلا ليبس ىلع صنلل ةمزالملا

 . ةثالثلا تاطوطخملا يف لمجالاو

 : راتخملا صنلا قيقحت ةيجهنم يف - ب

 باتك هنأ يهو ةزيمتم ةعيبط هتجلاغمو تاتكلا اذه عوضومل نأ ىلإ رظنلا تفل نم دب ال
 وه لب ًايوغل وأ ًايبدأ وأ ًايخيرات اباتك سيل وهف . ىنعم نم مويلا فصولا اذه هلمحي ام لكب ينف

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيبو تاودأو ًامالقأو ًامالعأ يبرعلا طخلل ينفلا خيراتلا نيب عمجي باتك

 نأ نم دب ال ناك كلذل . اهتاينقتو اهتباتك لوصأو ةصاخلا اهبتامسل ًاحرشو همالقأ مهأب ًافئوعت

 هفلؤمبو هب فيرعتلاو طوطخم باتك صنل يملعلا رشنلا دح دنع هقيقحت نم انتياغ فقت ال

 .ةيبرعلا نونفلاب نيينعملا لوانتم يف هلعج ىخوتي فده ىلإ كلذ زواجتت لب .هقيقحتو
 نينانفو داقنو نيثحابو نيخرؤم نم .طخلا نف صوصخلا ىلعو .ةيليكشتلا نونفلا ديدحتلابو

 هيجوتلا ليبس ىلع ًاضيأ لب ءبسحف يرظنلا فيقثتلا ليبس ىلع ال نيط اطخو نيليكشت

 . ةديفم ةينقت ةدام نم باتكلا اذه هيوحي امل كلذو يلمعلا قيبطتلل قيبطتلل

 قيقحتلا ةيجبنم) اهيلع قلطن نأ نكمي قيقحتلا يف ةصاخ ةيجبنم تكلس دقف اذه ىلعو



 لب مالكلا دامتعا دنع فقت ال ةيجبنملا هذهو .ةزيمملا باتكلا ةعيبط نم اقالطنا كلذو ينفلا

 . صنلا ىلع قيلعتلاو ةنراقملاو حرشلاو حيضوتلا يف ًاضيأ موسرلاو روصلا دامتعا ىلإ هزواجتت
 نم اهعضاوم يف انتبلأو. انيأرب ءاطخأ وأ صقاون نودب الماك ًاححصم صنلا رشنب انمق كلذل

 حرشلا ليبس ىلع باتكلا صنل ةمزالملا ميماصتلاو طوطخلا جذامت هل ةلباقملا شماوهلا يف صنلا

 نم ةلتسملا جذامنلا نيب انزيمو هنم أزجتي ال ءزجو صنلل ةلمكم اهرابتعاب قيبطتلا وأ حاضيإلاو
 باتكلا ةدام نم تسيل اهرابتعاب . ىرخأ عجارم وأ رداصم نم ةذوخأملا نيبو ةثالثلا تاطوطخملا

 يف ةرقف وأ ةرابع وأ ةملك حرش رمألا ىضتفا املكو .ةريخألا هذه تحت (#) ةراشإب ةيلصألا

 تبث يف لسلستلاب ةعومجم يشاوح ىلإ ليحي مقرب اهيلإ ترشأ ةنراقملا وأ اهيلع قيلعتلا وأ صنلا
 نع تضعتسا امك .ةحفصلا لفسأ يف يشاوحلا نع تينغتسا كلذبو باتكلا رخآ لقتسم

 صوصتن يف ةدراولا تاملكلا ضعبل  ينفلا عباطلا تاذ ءانثتساب  تابيوصتلا لوصأ يشاوح

 تاحفصلا ماقرأب ةيدوماع لسالس ثالث نم فلؤم نتملا نيمب ىلإ شماهب .ةثالثلا تاطوطخملا
 انزمر دقو ةثالثلا باتكلا تاطوطخم نم ةطوطخم تاحفص ماقرأ ىلإ ةلاحإلل صصخت ابنم لك

 فورحلا نم ًالدب .©. ةرئادلاو ءا عبرملاو .ل ثلثملا يه ةيسدنه لاكشاب اهيلإ

 هذه ةحفص لباقي ام ىلإ ءاضتقالا دنع عوجرلا ثحابلل نكمي ثيحب .اهب زمرلا عئاشلا

 :يلي امك كلذو تاطوطخملا هذه نم ةدح ىلع ةطوطخم لك تاحفص يف ةعبطلا

 < ثلثملا اهزمرو ةيروميتلا ةطوطحم
 © ةرئادلا اهزمرو ةيموقلا ةطوطخم -

 8 عبرملا اهزمرو باهولا دبع ةطوطخم

 هابتنالا فرصو شماهلا فيثكت ىلإ يدؤيس كلذ نال روطسلا ماقرأ داريإل ًايعاد دجأ مو

 حرشلل صصخملا وهو ًانايحأ ةلباقملا ةحفصلا يفو نتملا راسي ىلإ يماسألا شماهملا نع
 . اهنم جذامت (طوطخلا) مالقألا عاونأ ركذ دنع دروي نأك . نتملا يف دراو وه امل جذامنلاب حاضيإلاو

 بتكلاو فحاصملاو مهطوطخ نم جذامت دروت ,باوبلا نبا وأ ةلقم نباك , نيطاطخلا ركذ دنعو

 حرش بناج ىلإ ةراشإلاب ةثالثلا باتكلا تاطوطخم يف ةدوجوملا نيب تزيم دقو .اهوطخ يتلا

 ركذب ثالثلا تاطوطخملا نع ةيبنجأ عجارمو رداصم يف ةدوجوملا نيبو ةطوطخملا زمرب جذومنالا
 . عجرملا وأ ردصملا مسا
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 "  غئاصلا نبا ةايح :

 ةئس لبق مومعلا لع وأ '52)م18717/-ه0154 ةنس غئاصلا نبادلو

 دمحم نيدلا رون نم“''”بوسنملا طخلا ملعتو ءاهب أشنو .ةرهاقلا يف م1548 / هالال٠

 هقاف ىتح خسنلا ملق ملق ناقتا ف همزالو يزاغ نيدلا باهش ذيملت (يميسولا رونلا) يميسولا

 نم اهيف دافتساو اهكلسف فيفعلا نبا نيدلا دامع ةقيرط بحأو .560«2نو ريثك حرص |هبسح هيف

 نبا يتقيرط نم ةعزتنم ةصاخ ةقيرط هل تراصو . يواتفزلا دمحأ نب ىلع نب دمحم يلع يبأ

 نب لع نب دمحم سمشلا ىلع الوأ بتك هنإف هخيش خيش يزاغل عقو اك." ””يزاغو فيفعلا

 يلولا نع .هيبأ نع ذخأ يذلا فيفعلا نب دمحم العلا ذيملتو روكذملا يواتفزلا خيش ةيقر يبأ

 نع ينامسمسلا نباو باوبلا نب يلع نع .دسأ نبا نع .ةبتاكلا ةدهش نع .يمجعلا

 يف هنامز لهأ قافف يمجعلا يلولا ةقيرط نع يزاغ لوحت مث . ةلقم نب يلع بأ نع.امهخياشم

 ىدصتو .(""0هرمأ جري مل طاطسفلا يف هانكسو هنكل اضيأ يواتفزلا هرصع يف عبتو هطخ نسح

 بتكلا نم اهريغو فحاصم ةدع خسنو .ىرخأ دعب ةقبط سانلا هب عفتناف ةباتكلل نيزلا

 .("9!سرادم ةدع يف ابتكم ررقو عفادم ريغب هتقو يف باتكلا خيش راصو دئاصقلاو

 ًارعش رضحتسي اهفايكذ ًافيرظ أاخيش .يواخسلا هفصو ام ىلع « غئاصلا نبا ناك

 عبار يف تام ىتح عطقناف فعض ببسب عامجنا هرمع رخآ يف هل لصح . (؟)رداونو اتكنو أر يثك

 دقو نشوج ةبرتب دغلا نم نفدو م ١41١ / ةرجهلل ةيامئامثو نيعبرأو سمخ ةنس لاوش رشع
 .2«''نيقيب نينامثلا زواج

 : غئاصلا نبا رصع - “

 : ةسكارجلا وأ ةيجربلا كيلامملا نيطالس نم هرصاع وأ . غئاصلا نبا رصاع

 .(م 18/5 / اه الا/8-م 1737 / ه/10) نابعش فرشألا ناطلسلا

 .(م 1341 / هاالم75 م 172975 / ه الال2) يلع روصنملا ناطلسلا -

 .(ما7585/اهالموك-م ١١م١ /اهالد7) جاح ريمأ حلاصلا ناطلسلا -

 .(م 1584 -195-م 1١725 / ها/84) (ىلوألا ةنطلسلا) قوفرب رهاظلا ناطلسلا



 / ها1/845) روصنملاب هسفن بقلملا نابعش فرشألا نب يجاح ريمأ حلاصلا كلملا -

 .(م "4

 /اه867 م1889 / ها/48) (ةيناثلا ةنطلسلا) قوقرب رهاظلا ناطلسلا

 .(م 9

 .(م 1166 / ه 8١ / ١9949 2١8 5) (ىلوألا ةنطلسلا) قوقرب نب جرف ناطلسلا -

 .(م ١1٠8 / ه م8١) قوقرب نب زيزعلا دبع ناطلسلا -

 /هماو م16 / اه /م8١) (ةيناشلا ةنطلسلا) قوقرب نب جرف ناطلسلا

 .(ما1117

 .(م 141١1 / ه )81١6 يسابعلا نيعتسملا (ةفيلخلا) ناطلسلا

 .(م 1471١ /اه 854-م 1417 / ه 218) يدومحملا خيش ديؤملا ناطلسلا

 .(م 147١ /اهم15) يدومحملا خيش بش نب دمحأ ناطلسلا

 .(م 1155 /اه م55-م١114751 / ه 87 8) رطط ريمألا ناطلسلا

 .(م 1١175 / ه م075) رطط نب دمحم ناطلسلا

 .(م ١1738 /ه/845-م 1171 / اه 857) يابسرب فرشألا ناطلسلا

 .(م ١1109 / اه م014-م 11478 / اه 847) يئالعلا قمقج ناطلسلا

 : غلاصلا نبا تاسرامت - +

 ىلإ غئاصلا نبا اهسرام يتلا .طخلا ميلعت يأ.بيتكتلا ديدحتلابو سيردتلا هنهم تناك

 نم اعيقوت هل بتكيو سردملا ىلع علخي ناطلسلا ناكو .ردقلا ةليلج ةنهم ,ةطاطخلا بناج
 ناطلسلا مدقي عيقوتلا اذه يفو .سردملا اهسردي يتلا ةداملا فالتخاب فلتخي ءاشنإلا ناويد

 ١د"



 وأ ديعم نييعت ىلع ةداعلا ترجو“ '"”«هدلو دلاولا بري امك مهيبريو» هتبلط هيلإ ليمتسيل ردصلا

 جاتحي ام مهل حرشي امك هونسحيو هومهفيل سردملا مهيلع هاقلأ ام ةبلطلل ديعيل سردم لكل رثكأ

 . "*)«حرشلا ىلإ

 ةغللاب روشنملا . «نيطاطخ  ةفحت » ةباتك ف نيدلا دعس ناميلس هداز ميقتسم ركذ دقو

 نمل طخلا يف ةداهشلا ءاطعإ ركتبا نم لوأ ناك غئاصلا نبا نإ. 19748 ةنس لوبنطسا يف ةيكرتلا

 يف عبتملا نم ناك هنأ عقاولاو .'"؟!هريغ ميلعتب اهزئاحل ةزاجإلا يأ ةزاجإلا ىمستو اهقحتسي
 وأ هيقف ىلع ةيعرشلا مولعلا عاونأ نم هراتخا امل هتسارد بلاطلا متأ اذإ .كيلامملا رصع

 ةزاجإ هل بتكو كلذ هخيش هل زاجأ سيردتلاو اتيفلل ًالهؤم بلاطلا اذه حبصأو روهشم ثدح
 ةزاجإلا هذه ةميق تناكو كلذ ريغو ةزاجإإلا خيراتو هبهذمو هخيشو بلاطلا مسا اهيف ركذي

 بحاص ناك اذإو.2'''ةيملعلا هتناكمو ةزاجإلا هنع تردص يذلا خيشلا ةعمس ىلع فقوتت

 نوكي دقف غئاصلا نبال ةبسنلاب هدروأ امب ميلستلل دمتعملا دنتسملا دروي مل «نيطاطخ ةفحتد

 ليصحت لامتكا ىلع رصتقت ال ةزاجإلا لعج نأب كلذ زواجت غئاصلا نبا نأ ساسأ ىلع كلذ

 . ةطاطخلا يف ةراهملا باستكا ىلع ًاضيأ لب ةيعرشلا مولعلا

 . غلاصلا نبا ذيمالت ©

 جاجح نب لامجلا . يزاجحلا حتفلا وبأ .يونوقلا ناهربلا : غئاصلا نبا ىلع بتك نمع

 ءرصن نب يحالصلا .يزاجحلا باهشلا . يكلاملا سمشلا . يجاونلا سمشلا . يوامربلا

 سمشلا نب دمحم . يطايمدلا يناردبلا نب دمخن .همعو هدلاو هلبقو يواخسلا نمح رلا دبع

 نب دمحمو يويخلا رداقلا دبع :عيقوتلا رشابو غئاصلا نبا ذيمالت نم غبن نمو. يقرزألا
 ف هل نذأو غئاصلا نبا هزاجأ نمو . ىسيلبلا يركبلا رداقلا دبع نب دمحمو يويلقلا سمشلا

 سمشلا نب دمحتو يلدنصلا يبأ نب دمحمو ينيرفيعزلا دمحا نب دمحم كلذ سرامو بيتكتلا

 جاجحلا وبأو نزاخلا نيدلا دعس نب سمشلا دمحتو نيدلا دعس نب دمحتو يويلقلا

 . يطويسألا

 ةدوجو ةباتكلا بناج ىلإ بيهذتلاو ديلجتلا يف اوعرب نيذلا غئاصلا نبا ذيمالت نمو
 ,25يقرزاألا سمشلا نب دمحمو رادسلا نباب فورعملا يرايبألا نب دمحم طخلا

 في



 ةيوبنلا ةدربلا نم ةحفص
 بتكلا راد .غئاصلا نبا طخب

 .ةرهاقلا يف ةيموقلا

 :لامعأ نم هفلخ امو غئاصلا نبا جاتن " 

 :انتلصوو غئاصلا نبا اهفلخ يلا لامعألا نم مويلا ىتح فرع

 رثعن م .انفلسأ امك اننكلو . ةعبطلا هذه عوضوم .ملقلا يربو طخلا ف ةلاسر باتك أ

 . غئاصلا نبا طخب هنم ةطوطخم ىلع

 / اه م١١ ةنس قوقرب ناطلسلل غئاصلا نبا هبتك ىقحملا ثلثلا ملقب فحصم ب

 رخخا يف هسفن غئاصلا نبا حرش امكا"”)ةدحاو ةدعاق ىلع يأ. دحاو ملقبو ايزي عس يف م184١

 .دعب |ميف نيبنس امك فحصملا نم ةحفص

 فز



1 . -__ , 1 01 

 .ةرهاقلا يف ةيموقلا بتكلا راد-قوقرب نب جرف نانداسلل غئاصلا نبا هطخ يذلا فحصملا ةمتاخ

 ساقمب وهو .ًارطس ١١ ةحفص لك يف ةقرو 7504 فحصملا اذه قاروأ ددع غلبي
 وهو . يصمحلا يتفكلاب ريهشلا يلع دمحأ نب دمحم هررحو هطبضض دقو مس 87 > مس 0
 فحصملا اذه نأ رهظيو .فحاصم ١١/ مقرلا تحت ةرهاقلا يف ةيموقلا بتكلا راد يف ظوفحم ايلاح
 يتلا ةيرهاظلا هاقناخلاو ةسردملا ةنازخ يف ةفوقوملا بتكلا نم هريغ عم قوقرب ناطلسلا هفقو دق
 لهال سورد ةعبس اهب ناكو ةرهاقلا يف نيرصقلا نيب ةقطنم يف ه 88و ه 7417 نيب تسسأ
 درو دقو . تاءارقلاو ثيدحلاو ريسفتلل ةثالثو ةعبرألا ةينسلا بهاذملا ىلع ابنم ةعبرأ : ملعلا
 :صالخإلا ةروس دعب ةريخألا ةحفصلا يف
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 غئاصلا نب نمحرلا دبع ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا دبعلا ميركلا ' فحصملا د درو

 نيبيطلا هتريشعو هبحصو د اوك ير لج ام ب ع عصت الغول ًادماح

 دحاو ملقب هتباتك ىلع ينناعأ ىلاعت هللا نا فيرشلا فحصملا اذه ىلع فقاولا ملعيلو»

 ةجحلا يذ نم سداسلا كرابملا لينلا اقو موي هغارف افاو . ةنملاو هللف اهنود امف موي نيتس ةدم يف

 ٠. . . .ةيام نامثو ىدحإ ماع م ارحلا

 راد يف ًايلاح ةظوفحم مس * مس 50,4٠ سايقمب يهو ةفيرشلا ةيوبنلا ةدربلا - ج
 ةنس غئاصلا ىبااهطخ دقو بدأ / 50 مقر تحت ةرهاقلا يف ةيموقلا بتكلا

 يهو .نيريزجلاب ةيفرشألا ةسردملا بتك ةنازخ ىلإ ةدربلا هذه تلآ دقو م1401 /ه م5
 / ه 14و ه م77 نيب يقامقدلا يابسرب فرشألا كلملا ناطلسلا اهاشنأ يتلا ةسردملا

 ريغو ةينيدلا مولعلا فلتخم يف ةرخاز بتك ةنازخ اهب ناكو ةرهاقلاب م 575١هو م5

 للاعت هللا ىلإ ريقفلا دبعلا هبتك» .هذه ةدربلا ةطوطخم نم ةحفص رخآ يف درو دقو'"*0ةينيدلا

 النو تسول ودمع نديم ميج لع الجبر هين لع ذا ادماح غئاصلا نب نمحرلا دبع

 0898 ةنس

 يف هنم غرفو قوقرب نب جرف ناطلسلل ثلثلا ملقب غئاصلا نبا هطخ فحصم د

 . هسفن فحصملا نم ةريخألا ةحمصلا ٍفادزو امك.م١141١ / ه 8١4 ةنس ناضمر

 ىدحإ يف جرف رصانلا هفقو فحصملا اذه نأ '*!هيهاربإ فيطللا دبع روتكدلا حجرو
 اذيفنت .جرف رصانلا ىنب دقف . اهيلع ىلوتساو اهأشنأ يتلا ةيميلعتلاو ةينيدلا رئامعلا يف بتكلا تانارحخ

 اهترامع نم غرفو ه 8١١ ةنس يف رصنلا باب جراخ ءارحصلاب ةيقوقربلا هاقناخلا هدلاو ةيصول
 لع ىلوتسا يتلا هاقتاخلاب كلذكو .ةميركلا فحاصملاو بتكلل ةنازخ اهب ناكو ءه 817 ةنس

 هاقناخلا» همساب جرف ناطلسلا اهامسو رادتسالا نيدلا لامج ريمألا اهبحاص ةافو دعب اهدوجوم

 لبجلا ةعلقب يناطلسلا شوحلاب ضيبألا عماجلا بتك ةنازخب افوقوم ناك هلعلوأ."77«ةيرصانلا

 اذه لا دقو .ةيكولمملا ةنطلسلا يف همايق نابإ جرف ناطلسلا هرمع يذلا عماجلا وهو ةسورحملا

 ىلإ كلذ دعب ه 81 4ةنس يف قوقرب نب جرف رصانلا ناطللل غئاصلا نبا هبتك يذلا فحصملا

 بابب ةعماج بتك ةنازخب فيرشلا ملعلا ةبلط ىلع هفقو يذلا يدومحملا خيش يش ديؤملا ناطللا



 . هسفن فحصملا نم ةيناثلا ةحفصلا نم ىولعلا رسيألا شماحلا ىلع درو اك ةليوز

 فحاصم / ١5 مقر تحت ةرهاقلا يف ةيموقلا بتكلا راد يف ًايلاح ظوفحم فحصملا اذهو

 :هنم ةريخألا ةحفصلا يف درو دقو متنس /4 ا متنس 6 هساقمو

 مظعملا ناضمر رهش يف مظعملا ليلجلا فيرشلا فحصملا اذه ةباتك نم غارفلا ناكو»

 .ةيام نامثو ةرشع عبرأ ةنس هردق

 رهاظلا كلملا ناطلسلا نبا جرف رصانلا كلملا كلاملا ناطلسلا انالوم مسرب لمعو

 .نيما ميظعلا نارقلا تاكرب نم هيلع داعأو هكلم هللا دلخ قوقرب ديهشلا

 هلاو دمحم انديس ىلع هللا لص غئاصلا نب نمحرلا دبع ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا دبعلا دي ىلع

 .«ملسو هبحصو

 فهرم نبا طخب فحصم نع القن ًاضيأ ثلثلا ملقب غياصلا نبا هبتك فحصم اه
 ظوفحم وهو .ًارطس ١١ اهنم ةحفص لكب .تاقرو 01 يف عقيو م1457 / ه 475 ةنس

 0 0 ةبتكملاب

 6 نال ناد يب رس ع طرلم رع قب هيرو رج لع

451 . 

 : غئاصلا نبا ةناكم

 ف قوفتلاو طخلا يف ةعاربلاب هل نودهشي هل اومجرت وأ غئاصلا نبا اوركذ نم عيمج داكي

 يف برعلا نيطاطخلا ديمع» ميهاربإ فيطللا دبع روتكدلا هفصو ام دح ىلع ناك دقو. هناديم

 يبيطلا نسح نب دمحم وهو هتناكم هل طخلل خرؤمو طاطخ نم ةماه ةداهش انيدلو

 ىلإ لصو يذلا ديحولا غئاصلا نبا يبيطلا ربتعا دقف .«باتكلا ةباتك نساحم عماج» فلؤم

 هذه نم ماق نمف» :ركذلا فنآلا هباتك يف ءاج دقف .باوبلا نباب ريهشلا لاله نب لع فاصم

 ىف



 .نلبد يف يتبرتسش ةبتكم  غئاصلا نبا طخب فحصم نم ةئق من 0 ذب ف نم ةحفص

>” 



 --- ع
 ا كنا رمق

 رد و
| 

 هانت ساكو هز تفز ة..وو. جو
 : هناك ذ ايس كاك

 ققحملا ملقب .غئاصلا نبا طخب فحصم يف قالطلا ةروس ةيادب ثيح ناتحفص
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 (مس 47 >مس ١٠١8 ةحفصلا سايق) ةرهاقلا يف ةيموقلا بتكلا راد.
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 0 ىو

 كمااوملأ نونا اهتيلوتولا ف
 محام تةرض ا رعاة تاك شلون اندم ذة ةعاألا

 ليل [ت ثنا وزع ياك هوزيل اه ادت
؛لاباملا قويت زخ :الاو طير ف طبتاجو

 مالا +اتعسلا لع 

 ربهيخة مولا اذن بقل . اخ :أ كى ارتز هءانالاه هللا

 8 0 بانلازابشاب م

 ءهأ

 وبقبوط فحتم يبيطلا نبال «باتكلا ةباتك نساحم عماج» باتك ةطوطخم نم ناتحفص



 دانييل زي يَ
 سس منسي هحانال اداة دتزتمتا ١

1 

 ١ او نقزلاتش 0 20
 : ير

 .2 قالا ةةزاكم دمج ألا مئالطظإزم

 دجنملا نيدلا حالص روتكدلا هققحو هرشن .غئاصلا نبإب فرع ثيح لوبنطسا يف يارس

 ١؟



 هيلإ راشملاو .ةباتكلا ملع يف لماكلا وهف طارفإلاو طيرفتلا يفرط بناجو .طارصلا ىلع رومألا

 .«ةباصإلاب مانألا يف

 ريبكلا ذاتسالا دعب مالقألا عيمج يف فصولا اذهب فصتا باتكلا نم ًادحأ نأ ملعأ ملو

 وذ رصعلا ديرفو رهدلا ديحو ةمالعلا مامإلا خيشلا الإ باوبلا نباب ريهشلا لاله نب لع
 نمم هرباغ دحأ قحلي ملو .ناديملا يف قبلا بصق زاح نم .ةقيارلا ةباتكلاو ةيتافلا ذيمالتلا

 ,ىلاعت هللا همحر غئاصلا نباب فرع نمحرلا دبع نيدلا نيز .نارقالا نم هرصاع نم الو همدقت

 .هلاثمم دحأ ءيجي ملف فورحلا ةلثمأ ررحو .هلاونم ىلع دحأ جسني مل جاهنم ىلع اهجسن هنإف

 ال هطبضف .اهبسانو اهريداقم مسقو ءاهرونو اهتاضايب مشق ءاهررحو ةباتكلا نساحم عمج هنال

 يف رهاوجلا دوقعب وأ .تانجلا ضاير يف رهزلاب اهتهبش هتباتك ىلإ ترظن اذإف .طبض نسحأ
 وهف اهريغ ىلع ىشم نم .ناسحلا باتكلا نم دع هتقيرط ىلع ىثم نمف .ناسحلا روغ
 ةلوقصم هدي نأ هتياغ .نأش الو ردق مهنيب هل سيل .ناهم ةبتكلا دنع طقاس .ناحل لهاج

 قالطإ نم نألا ةعانصلا هذه لهأ هبتكت امك ةعانصلا هذه نساحم فرعيمل نم بجعت ةعامل

 .25نازوألاو ريرحتلا .نع مهتباتك ةيراع ناكمو ةهج ةيأ ىلإ مهدي

 انهت



 ِ؟ و 2 1 م املا

 .ةلاسرلا اهتلوانت ىتلا تاعوضوملا يف- |

 .اهصقن وأ ةلاسرلا صن لامتكا يف - ؟

 ١ ةلاسرلا اهتلوانت يتلا تاعوضوملا يف- :

 ةباتكلاو ملعتلا ةميق نع ديهمتب غئاصلا نبإل «ملقلا يربو طخلا يف ةلاسر» تلهنسا
 . ميركلا نآرقلا نم تاياب داهشتسالا ءوض ىلع كلذ يف طخلا رودو

 ىنعمبد وه يذلا ظفللا نيب ةلاسرلا تنراق ؛ظفللاو طخلا نيب ةنزاوملا» ناونع تحن مث

 نم فيقوت وه طخلا نأب ةلئاقلا ةيرظنلا تضرع مث.:نكاس ىنعمبهوه يذلا طخلا نيبو هكرحتم

 ىورتو .«فيقوتلا» ةيرظنب اهتيمست ىلع حلطصملا ةيرظنلا يهو دوهو مدا ىلع هلزنأ هللا

 لصأ يف ةيرظنلا اهيلإ تدنتسا يتلاو يبرعلا طخلا لصأ نع يط نم ةثالثلا ةياكح ةلاسرلا

 نيذلا مسط ةليبق نم ةعامجلا ربخ ةلاسرلاتدرسمئ. ةيريحلا ةيلامشلا ةيرظنلاب تفرع يتلا طخلا

 .يطح .زوه دجبأ :لثم ةيلاتتم ةيدجبأ فرحأ ةعومجم نم بكرم مسا لك ءامسأ اولمح

 انفي



 مث .ةيبرعلا طوطخلا لصأ وه يفوكلا طخلا نأب ةلئاقلا ةيرظنلا ةلاسرلا تضرعو . . . خلا

 لوقلا ىلإ تصلخو يلوصلاو يربعجلاو ىلع مامالا لاوقأ لالخ نم طخلا تامس تركذ

 خسنلا طخ دوجوب ةلئاقلا ةيرظنلا ىلإ حملت كلذب اهنأكو . يفوكلا ةروص ىلع سيل طخ دوجوب

 عاونأ ةثالثب ةلاسرلا تفرع مث . طوطخلا يأ مالقألا ءامسأ تددع مث .ينوكلا طخلا بناج ىلإ

 .ثلثلاو فصنلاو نيثلثلا مالقأ يه طوطخلا نم

 مالقألا تاعارتخالو اهتالوحتو ةباتكلا ءوشنل خيرأتلا ىلإ ةلاسرلا تلقتنا كلذ دعب

 :يلاوتلا ىلع تركذف هنم ًاديوجت وأ ًاجارختسا وأ ًاعارتخا : مهتازاجنإو طخلا مالعاو اهروطتو

 وبأ .ةجعنلا هجو .لوحألا .يزجسلا فسوي .يزجسلا ميهاربإ .دامح نب قحسا ,كاحضلا

 نبا) لاله نب يلع .دسأ نب دمحم .ينامسمسلا نب دمحم .ةلقم نب هللادبع وبأ ؛ةلقم نب لع

 رودب ةلاسرلا تهونو .توقاي .يربألا ةنبا ةدهش .كلملا دبع نب دمحم (باوبلا
 .يبرعلا طخلا خيرات يف هتناكمو ءالؤه نم لك

 تحرشو طخلل ةادأك ملقلا تافص ةلاسرلا تضرع «ملقلا يف باب» ناونع تحت مث

 هذه نم لك ثادحا ةيفيكو طقلاو تحنلاو قشلاو حفلا : ةعبرألا اهيناعمو ةيرب لوصأ

 .لوصأالا

 دامع تاهيجوت ىلإ ًادانتسا ملقلا كسم ةيفيك حرش ىلإ كلذ دعب ةلاسرلا تلقتناو
 . فيفعلا نب نيدلا

 . اهتافص تضرعو اهوصأو فورحلا ةسدنه ةيهام حرش ىلإ ةلاسرلا تلقتنا كلذ دعب

 سمطي ال امو فورحلا نم سملي امو اهنم دلوتي امو فورخلا ليكشت ةلاسرلا تجلاع مث

 . ةباتكلا دنع

 لكشب تفرع اهسيياقمو هفورح ليكشت تضرعف ثلثلا ملق دنع ةلاسرلا تفقو نأ دعبو

 .ريطستلا .فيلأتلا ,فيصرتلا :يلاوتلا ىلع حرشلاب تلوانت مث رابغلاو عاقرلا يملقب رباع
 . ليصنتلا

 ةطقنلا ةيهام حيضوت ىلإ تلقتنا ةرئادلا نم فورحلا جارخإ ةيفيك ةلاسرلا تنيب مث

5: 



 اهنيزايمو فورحلا ريداقم تلوانت ةلاسرلا نم ريخألا لصفلا فو هيف اهرودو طخلاب اهتقالعو

 .ةدح ىلع فرح لكل ةبسنلاب طقنلاب

 . هصقن وأ ةلاسرلا صن لامتكا يف ” 

 . ةلماك يه اهضرع ىلع انيتأ يتلا اهتاطوطخم يف انلصو يذلا صنلاب ةلاسرلا هذه نأ له

 وأ اهأرق وأ فلؤملا اهبتك ةخسن انتلصو يلا ةلاسرلا تاطوطخم نيب سيل نأ انركذو قبس

 تلبوق وأ ءابب تضروع وأ فلؤملا ةخسن نع تلقن ةخسن وأ .كلذ هطخب تبثأو هيلع تئرق

 نأ رابتعا ىلإ انصلخ مئ.اهنودبو تاعامس ىلع ناوعأ رصع يف تبتك ةخسن اهنيب سيلو .اهيلع

 طخلا يف ةيلمعو ةيرظن سورد نم غئاصلا نبا هيطعي ناك ام ضعب عقاولا يف يه ةلاسرلا ةدام

 ءاتثأ اهنونودي اوناك نيذلا هذيمالت اهعمج وأ ًايصخش سوردلا هذه عمج دق غئاصلا نبا لعلو

 .قرف ال هتافو دعب وأ اهتايح يف اهوعمج مث سوردلا هذه

 ةأجف لقتنت مث مالقألا ةلاسرلا دعت :مالقألا ءامسأ» نونعملا لصفلا يفف .عضاوملا ضعب

 . ةيمهأ لقي ال اهضعب نأ مغر مالقألا نم اهريغ نود ثلثلاو فصنلاو نيثلثلا مالقأ فيرعتل

 فرعت مث ةدمو ثلثلا ملق ةلاسرلا لوانتت ابنه دلوتي امو فورحلا ليكشت» لصف يفو

 ريطستلاو فيلأتلاو فيصرتلا يناعم ةلاسرلا حرشت مث .طقف رابغلاو عاقرلا يملقب باضتقاب

 . ليصنتلاو

 الو ٍليصفت ناونع لكشب مالقألا ءامسأل دادعت مث «ةعبسلا لوصألا» ًاناونع دجن اهدعب

 . حضوت وأ اهنم يأل حرش يأ دجن

 انف

 دق تاعوطقمو تاعوضوم ةمث نأ ايلج ودبي اهتايوتحمو باوبالا هذه صوصن ةغيص نم
 تلفغ دق اهنع اوخسن يتلا لوصألا نأ وأءانتلصو يتلا باتكلا تاطوطخم اوخسن نيذلا اهلفغأ

 اهتاطوطخم يف انتلصو يتلا ةغيصلاب ةلاسرلا نإف رخخا ىنعمبو . تاعوطقملاو تاعوضوملا هذه نع



 ىثعالا حبص باتك ىلإ عوجرلاب صقنلا اذه كاردتسا نكميو . ةصقان يه نآلا ىتح ةفورعملا

 ىشعألا حبص ركذن انك اذإو .طخلا لوانت ثيح ثلاشلا ءزجلا لوأو يناثلا ءزجلا رخآ يف

 ًايساسأ ًادامتعا تدمتعا دق ىشعألا حبص يف يبرعلا طخلا ةدام نأ انداقتعال كلذف ديدحتلاب

 عجر يذلا ةلاسرلا لصأ نأ ودبي هنأ الإ غئاصلا نبإل ملقلا يربو طخلا يف ةلاسر ةدام ىلع

 صن نم لمكأ يلاتلاب وهو ةلاسرلل لماكلا صنلا ىلع لمتشي ًابوتكم وأ ًايهفش يدنشقلقلا هيلإ
 نبا دعبو يدنشقلقلا باتك دعب تنود اهنأ تباشلا نم يتلاو انتلصو يتلا تاطوطخملا

 صنلاب ةلاسرلا ةميق نم للقي نأ هنأش نم سيل صقنلا اذه نإف لك ىلعو .ديعب نمزب غئاصلا

 اذه نأ امك.ةينقتلا ميس الو ةينفلاو ,ةيبدألاو .ةيخيراتلا : يحاونلا عيمج نم انلصو يذلا

 .انلصو يذلا ةلاسرلا صن اهاوتحا يلا ةداملل ةيميلعتلاو ةيفيقثلا ةرو رضلا نم دحي ال صقنلا

 نه



 جي

 وجو ناكل انتو د2 رعبا كلا

 مظعم تلوانت دق هل ةرصاعملا وأ غئاصلا نبال ةقباسلا طخلا نع تاباتكلا نوكت داكت

 . امالعأو ةينقتو ًاعاونأو اخيرات يبرعلا طخلاب ةقلعتملا تاعوضوملا

 هبر دبع نبال (ديرفلا) «دقعلا» يف امك باتك نم لصفك درو ام تاباتكلا هذه نم

 . يدنشقلقلل «ىثعألا حبصو» نودلخ نبا (خيرات) «ةمدقم»و ميدنلا نبال «تسرهفلا»و

 نايح يبأ ةلاسرو «طخلا ملع يف» ةلقم نبا ةلاسرك هيلع رصتقاو طخلا عوضومب صتخا ام ابدمو

 طخلا يف» غئاصلا نبا ةلاسر ةريخألا ةئفلا ىلإ مضن نأ نكميو .«ةباتكلا ملع يف» يديحوتلا

 عباطلاب اماستاو هقدو الومش رثكأ اهنأ ف .«.ىرتس ا .ءابنع زيمثت يهو «ملقلا يربو

 . يميلعتلا

 :ةيلاتلا لامعألا تاباتكلا هذه نم انفرع دقو

 ظحاحلا رحب نبورمع نامثع يبأل 04 *”.ملقلا يف ةلاسردو.0*'2ةقارولا مذ ف ةلاسر-١

 .(م 454 /ه ؟همهت)ر

 نفي



 .ينادلكلا يطنبلا ةيشحولا نب دمحأ ركب يبأل .0'4«مالقألا زومر ةفرعم يف ماهتسملا قوش» - "

 .(م 808 /ه 74١ ةنس ًادوجوم ناك

 .(م 11٠ /ه 758 ت) هبر دبع نبال (؟"ديرفلا «دقعلا

 .(م 185 /ه "580 ت) ءاشولا يحن قحسا نب دمحم بيطلا يبأل ,7*2ىشوملا» ٠

 فائصأ .«2”)ملقلاو طخلا ملع يف ةلاسر .«**!طخلا يف ةمدقم .«؟؛طخلا نازيم ةلاسر -

 .(م 9371 /ه 53756 تر ةلقم نبال (؟"”باتكلا

 .(م 9471/ /ه 755 ت) يلوصلا ركب يبأل 7*4باتكلا بدأ 5

 يرصملا يدارملا سنوي نب ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ) ساحنلا رفعج يبأل باتكلا ةعانص ١

 .(م١66 مهم تر

 ت) ينادمحلا دواد نب فسوي نب بوقعي نب دمحأ نب نسحلا دمحم يبأل ,('*2ليلكألا

 .(م 6 /ه 84

 .(م لاله /ه 750 ت) سيراب نب رعملل 0“*2بايلألا يوذ ةدعو باتكلا ةدمع 48

 .(م 587 /اه اال ةنس) «*'0ةباتكلا يف افصلا ناوخإ ةلاسر 4

 .(م 44ه/ه 52808 تر ميدنلا نبا بوقعي يأ قاحسإ نب دمحم جرفلا يبأل .2292تسرهفلا- ٠

 .(م ١٠٠ا/ /ه 798 ت) يطيرجملل (*5ةبوسنملا ةباتكلا يف ةلاسر - ١

 .(م ١٠٠ا//ه "88 ت) يطيرجملل“*؟!ةباتكلا يف ةلاسر - ١

 .(م ٠١١9 /ه ٠٠: ت) يديحوتلا نايح يبأل .**2ةباتكلا يف ةلاسر ١١

 .(م ٠١77 /ه ١7 ت) باوبلا نبال طخلا يف 2**ةيئارلا ةديصقلا ١1

 .(م ١144 /8- 544 ت) ينادلا ورمع يبأل (*”7فحاصملا طقن يف مكحملا 4

 ,(م 8/1١١//هم51/8ت يريمحلا ناوشنل مولكلا نم برعلا مالك ءاودو مولعلا سمش باتك 6
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 رارمأ حيتافمو 2**)تاموثعملا وأ **”تايولعلا فورحلا رارسأ يف تاراشإلا فئاطل - 1

 ت) يشرقلا ينوبلا فسوي نب يلع نب دمحأ سابعلا يبال .""”هفورحلا

 .(م 17١؟ه/ه

 /ه 545 ت) رمع نب نامثعو رمع وبأ نيدلا لامج بجاحلا نبال .طخلا يف ةمدقملا - ٠

 .(م ١181١ /هالا١ ت (دحاولا وأ) ديحولا نبال ('')باوبلا نبا ةيئار حرش -

 . (؟ت) بتكملا يلع نب دمحمل ,*””ثلئلا ملق ين رصتخم 4

 /ها/88 ت) يربعجلا ميهاربإ نيدلا ناهرب .7"2ةليقعلا حرش يف ةليمجلا ثاحبألا ٠٠

 .م نسرفت

 ١ ت) يشرفلا تيش نب يلع نب ميحرلا دبعل ,2""2ةباصإلا مئاغمو ةباتكلا ماعم 6٠/اه/

  88.(م

 .(؟ت) مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا نب دمحم نيدلا فرشل 0*'2نازيملا 7

 .(م1105/همدعخاتم) يواتفزلا لع نب دمحمل .2'"ةباتكلا عاضوأ يف ةباصإلا جابنم  ط؟

 بدؤم يدادغبلا زيزعلا دبع نب هللادبع مساقلا يأل .اهفي رصتو ملقلاو ةاودلاو باتكلا 4

 . يدهملا ةفيلخلا

 .(م ١1106 /ه 26١8 ت) نودلخ نبا (خيرات) "””ةمدقم 5

 .م 1417١ /ه م5١ ت) يدنشقلقلل "*)اشنالا ةعانص يف ىشعألا حصص 57

 تر) يراثألاب فورعملا يرصملا ىلصوملا دواد نب دمحم نب نابعشلا .”*:طخلا يف ةزوجرأ

 .م1151 /همكمح

 يربو طخلا يف غئاصلا نبا ةلاسر نأ دجن بتكلا هذه داوم نم هيلع انعلطأ ام ةنراقمبو

 اهرثكأ ىثعألا حبص دعب 2"')نوكت داكت يهو بتكلا هذه هتمدق ام مظعم ىلع يوتحت ملقلا
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 ةدام ىوستمب تناك نإو يتلا ةينقتلا ةيميلعتلا ةداملا يف ىشعألا حبص قوفت تناك نإو ًالومش
 ىلع غطت مل داوملا هذه نكلو . جذامنلاو ةلثمألا ميدقتو ليصافتلاو مكلا يف قوفت اهنإف ةلقم نبا

 .ًاعادبإو ةينقت هتلاسر يف غئاصلا نبا روضح

 يرظنلا فيقثتلاو فيرعتلا دح دنع ففت ال غئاصلا نبا ةلاسر رشن نم انتياغ نإ

 يتأي نأ انلمأو ةيبرعلا نونفلا يف ثاحبألا نم ديدج عون ىلع ثحلا ىلإ وهصن اننأ لب ٍلمعلاو
 ةيدج ةيملع ةيجهنمب لوانتل يبرعلا ملاعلا يف تاساردلاو ثاحبألا هيف ىدصتت يذلا مويلا ابيرق

 يتلا تاباتكلا نراقيو سردي نم يربنيف طخلا نف اهنمو ةيبرعلا ةيليكشتلا نونفلا تاينقت

 ةاداك يبرعلا طخلا نم جذامت نم انلصو ام ًاينفتو ًايلامجو ًايخيرات للحيو ضرعيو هتينقت تلوانت

 بتك نم يفينصت وأ يخيرات ساسأ ىلع اثحب. ةيليكشتلا ةيبرعلا نونفلا تعبشا دقل
 يلامجو ينقت ساسأ ىلع نونفلا هذه س ردت نأ“ يقب ..برعلاو بناجألا نم نيثحابل تالاقمو

 .اهنم ةوجرملا ةدئافلا ققحتت ىتح

 ١946 ةئس ناريزح .طايخلا ةلطءتوريب
 »و و

 19557 ةنس رايا ٠ توريب سار يف ديرو حقنو عجور

 )١( جم «قشمدب يبرعلا يملعلا عمجملا ةلجم 09

 ج١١. ناثلا عيبرو لوألا ميبر

 ةنئس يناثلا نيرشت /ه1147 1979.

 7300 ص

 021. 5انمم , 5. 2(166)

 دعس قوراف

 (نيفلؤملا ءامسأ) 5 ج .ةيروميتلا ةنازخلا سرهف (؟)
 ص .19148 ةرهاقلا ةيرصملا بتكلا راد ةعطم

 ةنيي

 راد ؛باتكلاو طخلا ةعانص يف بابلألا يلوأ ةفحم (4)

 . 14517 سنوت . عيزوتلاو رشنلل ةمالسو



 .5ع ادا جم .ةرهاقلا ؛ةيبرعلا ةبتكملا ةلجم (05)
 . 88 ص

 .9”71 ص عمك

 . 88 ص . نم .م :فولعملا (7)

 نما .كانطط. 2 ق.امك (6)

 سا.م (1)
 .9ا 1.١5١١ ص .نسم 8م :يجان(١٠)

 )١١( ص نا .م :يجان ؟١.

 ٠١٠١. ص كج(
 1٠١١. ص كج (15

 ٠١١ ص 5 ج(14)

 ١١6. ص.“ ج(19)

 )١11( ضمك ج .عماللا ءوضلا :يواخسلا 15١.

 ةنس تايقو .رمعلا ءانبأ يف رمفلا ءانبأ :ينالقسعلا )١17(

 سبئنوت بابلالا يلوأ ةفحت ةمدقم .يجان لاله/ه 65

 /51ماص١197.

 , - ١50817 ةرهاقلا ؛عماللا ءوضلا :يواخسلا (14)
 ١31. ص الجا 60

 ** ,قافالا باتك ىلإ قارشالا ةمكح يديبزلا ىضترملا (19)
 .247 صا 5054 ةرهاقلا

 يأ ةلضافلا ةبنلاب مزتلملا طخلا وه بوسنملا طخلا )١(

 ليصافتلل) ملق لك يف اهريداقمو فورحلا بسانتب

 :نيدلا نيز يجان .ءرظنا ةلضافلا ةبسنلا نع

 2949 8١" ص فيرعلا طخلا ررصم»

 . (يشاوحلا :5414 - 949 ص .نوتملا

 ) )7١ص.4ج .عماللا ءوضلا :يواخسلا 71 ١,

 .55 ص ١857 ةرهاقلا ,كوبسملا ربتلا :يواخسلا

 ؟س .م .رمعلا ءانبأ يف رمغلا ءابنأ :نالقسعلا )١١(

 ه 846 ةنس تايفو

 15١. ص .4 ج .عماللا ءوضلا : يواخسلا

 7١ 59 ص .كوبملا ربتلا : يواخسلا

 .417 ص ء.قارشألا ةمكح : يديبزلا

 7١ ص .كوبملا ربتلا : يواخسلا (؟9)

 )١4( ص .كوبسملا ربتلا : يواخسلا ١".

 . ١١1 ص ؟4 ج .عماللا ءوضلا : يواخسلا (؟5)

 .81 8 تايفو .س.م .رمغلا ءانبا :ينالقسعلا (11)

 ١١ ج,515١ ةرهاقلا .ىشعالا حبص :يدنشقلقلا (؟1)
 .3؟547-107ص

 ,ال0 ١ص ١ ج .كولسلا :يريوتلا (58)
 . 7١ ص بابلالا يلوأ ةفحت ةمدقم : يجان لاله (14)

 ص ١١ج .ىشعألا حبص :يدنشقلقلا (70)

 117 - "غ5

 امو ٠ ص ج .عماللا ءوضلا :يواخسلا مدر

 مقر 7497 ص 1 جالا مقر ١١ ص ؟.لاهدعب

 مقر ١١١ ص ؟4 مقر 7١8 صال ج 7
 مقر 758 ص 22348 مقر 750 ص 4

 مقر 5947 ص .هالا مقر 518 ص م

 مقر 5917 ص .:24 مقر 707 ص 14

 1١947 ص ءق ج- 1١١7 مقر 10 ص 4 ج_ 4

 مقر 777 ص 5491 مقر 5٠١ ص .4947 مقر
 ءل١ جاد 89/ مقر 1٠١5 صسص ل١٠ جالا

 م66 مقر “٠١ ص
 5د/0 الدكأو !1دنمأ0 يدفص ديمح نيساي ركذ (57)
 آذا82212 ناونع تحت ةيزيلكنإلاب روشنملا ةباتك يفأ

 1طدصنعو مل 1!بلكما, آم0009 ةرشن تلانههجااإ

 فحصلملا اذه نم ةحفص ةروص ىلع ًاقيلعت . .1978 ٠

 دح ىلع بتك دق فحصلا اذه نإ 7١ ةحفصلا يف ترشن

 ةرابع امجرتم (ف058 دذ:2ماع 60) ةيزيلكنالاب هريبعت

 نيح يف (ملقلا) يأ ةياتكلا ةادا ىنعمب ًايفرح (دحاو ملقب)

 ةملك ناب (ملع .ةباتكلا يف ةدحاو ةقيرط وه دوصقملا نا

 ملق :لاقيف (طخلا عون) طخلا بتك يف ةداع ينعت ملق
 ..خلا عيقوتلا ملق .خسنلا ملق .ثلثلا
 روهدلا مئاقو يف روهزلا عئادب :سايأ نبا (”7)

 52014 ضصدرل جا

 رصم رابخأ يف ةرهازلا موجنلا : يدرب يرغت نبا
 . 7١7 ص . 15 ج ةرهاقلاو

 ١1 ج ةيرثألا دجاسملا خيرات : باهولا دبع نسح

 25347 نا

 نحل



 نبا مسا ص ١, ج طوطخلل :يزيرفقملا (؟8)

 . 18 ص .؟ ج .روهزلا عئادب : سايأ

 ءس .م .هشسردمو طاطخلا غئاصلا نبا (؟0)
 تب

 .134 01١37 ص ؟ ج .ططخلا : يزيرقملا (75)

 هج .ةرهازلا موجنلا :يدرسب يرسغت نبا
 .1 ةيئاح "1٠١ ص ١١ ج 5 ةيشاح .185 ص

 نم

 .هتسردمو طاطقخلا غئاصلا نبا :ميهاربإ (707)

 2/83 ض . نم . م. نمح

 مدقو هرشن .باتكلا ةباتك نساحم عماج : يبيطلا ةيايذإ

 باتكلا راد .دجنملا نيدلا حالص روتكدلا هل

 قيقحتلا نم 8١. ص ١457. توريب ءديدجلا

 ةطوطخملا نم 7١ د

 1١. مقر .ظحاجلا لئاسر :يودنلا (*9)
 . ١١١ مقر .ظحاجلا لئاسر :يبودنلا (40)

 يللا ىلإ ةمجرت عم !د5©: رماه اهرشن (41)

 ش ناونع تحت 1805 ةنم ندنل
 ' ممققا هأ فيلا قمم طتعمعازنماطتع ءكقممعاع5

 امو و1 696.

 بترو .ةناعوضوم نونعو هححصو هطبضو هحرش (41؟)

 ميهاَربإ .نيزلا دمحأ ,نيمأ دمحأ :هسراهف
 .4 ج .19455 ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم . يرايبألا

 ١68 7١6, ص

 مدقتلا ةعبطم /ه 75١؟14 ةرهاقلا ةينيسحلا ةعبطملا (؛7)

 2.1746 ه1 رصمب

 (نيراطعلا) سنوتب ةينطولا ةبتكملا يف اهتطوطخم (44)
 .رظنا

 .برغملا .طابرلا يف ةماعلا ةنازخلا يف اهتطوطخم (15)

 ةياليعمل مقر

 مقر .ةرهاقلا يف ةيموقلا بتكلا راد يف اهتطوطغم (145)

 . تاعانص /4

 «برغملا .طابرلا يف ةماعلا ةنازخلا يف اهتطوطخم (17)

 , 21723 مقر

“2 

 .ه 11١ رعم (:م)

 ةبتكملا ,.دادغب .يرشألا ةجهب دمحم هرشن (48)
 .ةيبرعلا 1١941

 .ةيقارعلا راثآلا ةبتكمب هتخسن م4 5٠١ ج(ه0)
 .4 ةيشاح .* ٠05 ص .نيدلا نيز رظنا

 نيز رظلا «سنوت يف ةينطولا ةبتكملا يف اهتطوطخم (21)
 .18 مقر 1 "8 ص س .م .نيدلا

 لا مقر لوبنطسا . حتاف ةبتكمي اهتطوطخم (3 7

 ص تا .ب .ةرهاقلا .ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا (2)
 يل

 دهعم ةلجم :رظنا ه6 نسم ةلجم يف ترشناودن)

 ةلمحو ه 11778 ةنم ١١5 ص ١ جم تاطوطخملا

 ده 1719/1 ديدع ةيمالسإلا تاساردلل يرصملا دهعملا

 هس .م .نيدلا نيزو ,.15 ص س .م .يجانو

 . 708 ص شماه

 ثالثو نم هدماو .يناليكلا ميهاربإ .د قيقحت (20) ..

 قشمدب ينرفلا دهعملا .«يديحوتلا نايح يل لئاسرأ
 :رظناو 1931١. قشمد .ةيب رعلا تاساردلل_.

 مميعوتطقل: مطنت [1ةنزلقو ها 1هساطنلا هم .8عم

 مهمكطتم. مص اذادصأءق. كالا >؟لا/ (1948. 1 230)

 اهنأ ركذو هخيراتل ةمدقملا يف نودلخخ نبا اهدروأ (3)

 قيفحت . لماكلا رحب نم اهنأ باوصلاو طيسبلا رحب نم

 19569 ةلس اك ط .” ج .يفاو دحاولا دبع يلع 8

 95١. 468 ص

 .1959 /ه 179/84 قشمد (ةال)

 ندنل ءبيج ةنحل ءانتعاب تابختنم هنم عبط (048)

 ,ل59ا5

 ص ءس .م .بايلالا يلوأ ةفحنم . يجان ةمدقم (59)

 ١. شماه 8

 73١6,. ص :ج .نيفلؤملا مجعم .ةلاحك )2٠١(

 3١1 تاعوبطملا مجعم .سيكرس :رظنا(11)



 .ةفيلخ يجاح 1١: ١19 ج مالعألا ,يلكرزلا . ١1ه

 لالكك .134 كام .مه# ه5 .نونظلا فنك

 لدكاك لءئغ3 قال فال ب دااحلك' ىتا

 ل152 تكلا ١5" ىلككال*» ىللكككأل

 لالؤك 01 10

 حاضيا ل١8١5 .18614 ءكمق4 ءاموحكا نلالك*

 0786 55 479 الد ١: ج نونكملا

 ء؟ ج .ىثعألا حبص يف ًارارم هب دهشتسا (17)
 .5ج

 . ١١ صا س .م .يجان (55)

 . يصلخملا اكابلا نيططن يروخلا هرشن(14)

 .191 توريب

 .س .م بابلألا يلوأ ةفحت ةمدقم . يجان ءرظنا (13)

 ص

 .كود#* لهدا

 ) )1١ج ؛نونكملا حاضيإ : يدادغبلا 7 . 9086.

 ص .سا.م(00) 351294149.

 .*” 2ك ج 1919 ةرهاقلا (14)

 :"جج .عماللا ءوشلا .يواخسلا (18)

 مجعم :ةلاحك نما: علا اها5 )1 :16 "#0 أ

 ,”03 9٠ #1 ,نيفلإلا

 يف خئاصلا نبا ةلابر صنل يلاحلا عضولا يف )7١(

 روثعلا لاح يفو .ًاصقان يأ ءانتلصو يتلا تاطوطخملا
 ةلاسر نإف صفانلا ءزجلا كاردتسا وأ لماك صن ىلع

 نم يدنشقلقلا هدروأ امم الومش رثكأ حبصن غلاصلا نبا
 .روصتنو نظن ام ىلع «ىثعالا حبص»

 ادذوا





 منام انين لزق خيل

 الواقف
50000 
 نال انه ف3

 ل د وا
 قفقحم نادم صن

 تاعك تو ص
 اسصانسملا ل لس :
 يل هم هس ذأ -_وء َ

 قيلعتو جرش عم
 رو 07 - ا م ل 2 راس

 رعس قو نخب



 قيقحتلا يف تاطوطخملا زومر

 رهاقلا  ةّيموَقلا بتكلا راد) ةّيروميتلا ةَناّرخلا ةطوطخت هه (ةرهاقلا - ةّيموَق -

 سنوت  باهولا ٍدْبَع ينْسُح نسح دّيَسلا ةطوطخت ©

 . ةرهاقلا - ةّيموقلا ٍبّحكلا راد ةطوطْخخ ©
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 ملقلاب ْمُلع يِذْلآ هلل ُدمَحْلآ
 40 لكن لاي ناسإلا |: لع

 : ىَلاَعَت ُهّلْلا لاق

 نانا ْمَْلَع * ملقلاب ْمّلَع يِذّلا # مركألاآ كلير أرق

 20 ملي ملا
 فا ىلع هج ككاو هش ىلإ ًطخْاآ ْميِلْعَت فاضاف

 . مال رام ُملفلاف (*هنو وطي امَومَلفْلآو ٍنونب مسا
 باتكب طلي , مالغألاو كولملآو ةمئألا دنع فرش ماظن
 ريمض يفامو 3 ,مارحْلآَو لالحلآ نع نربي هِتِنَسَو هللآ

 لولا يف مكاحلاو .ِكِلاَمَمْلا ريِفَس وُهَف ءهتينو ملاغلا

 سمشسمامللسس

 ريسظملا يكوشمسما . .شنبا نس ىهوف هيتس همس ركل

 ال



 روحي هبو ءقاَرزالآَو ة َةَداَعَسلا ُحاَتفِمَو نتللاكلا مك

 عبس مالثألا َةَعِبَسْلاِ ٌروحيو ِقاَبَسلَ ٌبَصَق ُبِتاَكْل

 ةيفاملا رابخألا يف َتْبَن اَمَك ٍفوُيُتلآ َنِم فمر فاطلا

 ةَفْفْلا ْنِم َرِِصُي ئتخ يِصاَقْل د

 دسمارا فلا

 ِفيطْلْلا ديالي ٍدانيأ نم هل مكو

 ةَمكِحْلآ يتؤي * : ىَلاَعَ ِهّللآ .لوق يف : ٍدِهاَجُم ْنَع َيِوُر

 ْنِم زان وأ ىلاَعَت هِلَوق يفو . (هدطَسْلأ 31 ما ٌءاَشَي ْنَم

 , 00طَخلا هنأ ,«"* ٍمْلِع

 5 رمل

 ك١ تسال َلاَق 0

 :لاق .مالكلآ ِنَع ًاتيرْفِع ْمالْمْلآ هلع ُناَمِلُس َلأَسو

 , 0 0ةَباَتكْل :لاق . ةديق امف : لاق . ىقبُي ال حير

 م ىَلَعت هلل نأ خلا فرش ْنصَو |

 0 ع الا

 م



 يف ِهتَبْطاَحُم ىلإ ّجاَنْحَي ْنْم هَل مُلعتي نأ بِتاَكْلِل ينبني
 نأ كلذ ُديوُيو . كلذ َريَغو ّيِدنِهْلا ملف تاّللآ نم ِهتئاكُم

 باتك َمّلعتي ْنأ تبا َنْب د دير رمأ ملَسو ِهْيَلَع هللآ ىلص يبنلآ

 لص يلا 0 ناكف ةيازعلاو نايس َنِم ٍدوُهيلآ
 مه هم مد همس

 .ُهْنَع ْمُهْبيِجُيَو مُهْبنك ْمْلَسَو هْيلَع ُهّللآ

1: 



 ظفللاو طخلا نيب ةنزاوملا

 ِناَيَبْل ةليِضف ٍناَمَساَقتي َظْفّللاَو طخلا نأ كلذ يف ُلْضالآ

 ِظاَفْلألآ ىَلَع لاَ طخلا نا ُتْيَح ْنِماَهيِف ٍناَكِرَسْمَيَو

 يف ًطخلآو ظفللآ ِكاَرِتْشالَو . .ماهفإلا ىَلَع ةَّلاَد َطاَمَلألاَو

 امهلاوخأ ْنِم ٍريِثَك ف اًمِهْنيب ُبسانَتلآ عفو ءِةَليضمْلآ هَذه

 ِكّرَحَتُم ىنعَمِب َظْقللآ ْنأ الإ .يِناَعَمْلآ ٍنَع ِناَْبَعي امُهنأل

 ام هلاصياب كلتا لثف لمي وهو ,نكاس , يمي طْخْلاَو

 . ماهفالآ ىلإ ُهنُمضت

 . ماهفإلآ ُهنِسْل ُمالقالآَو

 مالّسلآ ِهّْيَلع ْمَدآ / َبْكْلاَو َباَتكلا ْمَضَو ْنَم َلْوأ نإ لِ



- 

 لظأ امَلَف نس امثل َتْوَم لبق َكِلدَو ُهَحَبطَو نيط يضف ابنك

 وُهَو خونخأ ليِقَو .مهباتك مْوَق لك ٌباصأ َقْرَعلآ ضزألا
 .©"5ةَفيِحَص َنيِرْشِعَو ىذحِإ يف ْمَدآ ىَلَع َلْزَن َليِقَو «سيرذإ

 فئاطل» باك يف "9 ساّبعْلآ ولأ ْحْيَشلأ لاق

 نبل ُتلأَس :لاق . ٌيِراَفِغْل رذ يبأ نَع :2000«تاراشإلا

 .مدآ ىَلَع ُهَلْزَنأ بانك يأ : :ُتْلَقف ْمُلَسو ِهِئَلَع ُهللآ ىَّلَص

 ُمْسِي :لاق .ًافْرَح مك : :ُتْلُق .هرخآ ىلإ ءجش تابا: :َلاَق
 .َنيِرْشَعَو َُينَمَن ْتْدَدَع لآ َلوُسو اَ :تلق .افرخ َنوُرْشِعَو

 يسفن يِذْلََو رَذ ايأ اَي : لاق م فانيع ترمخأ ىتح َبِضْعَف

 الإ مدآ يَلَع ىَلاعَت هللآ َلزنأ ام اين قَحْلاِب يتعب يِذَلاَو هديب

 مالو ٌفِلأ اَهيف هللا َلوُسَر اَ : َتْلقَف .ًافرخ َنيِرْشِعَو ٌةَعْسَ

 مد ىلع هللآ لَن ٌدِجاَو ُفْرَح بل مال: :ُمالّسلآ ِهْيَلَع َلاَقف

 فلآ مال فلا ْنْم كلما نوعبَس ُهْعَمَو ٍةَذِجاَو ٍةَفيِحَص يف

 انأف فلل مال دعي مَن «مَدآ ىَلَع زن امبَرفَك ذَقَف

 هسا مو ٍفوُرَحْلاِب ُنِمْؤي ال ْنَمو . . ينم ٌءِيِرَب وهو ُهْنِم ٌءِيِرَب
 ةييرعْلا فور هب ِداَرُمْلآو ءأَدَبأ الآ نم َجَرخَب ال َنوُرْشَِو

 ب ا ٍفوُرُب ذاب َمَلَسَو هيلع هلآ ىَّلَص َباَجأ دف ذإ .طقف

 ٍِفوُرح ٍرِيَغ يف َكِلْذ َسِيَلَو فل مال اَهنِم َتْبْنآو ث ت

 رع

 ها



 ,لاجر هلال ةيبرعْلا َعَضْو و ْنَم َلوأ ل سابع ُنْبا ْنَعَو

 مهو . .ٍراَبْنالآ ةئيِدم اوُلْز .ّط ْنِم هلي ٌنالْوَبو .نالوب ْنِم
 اوعمَتِج ٍةَرَذَح نب َرِماَعَو ةَرْذَس نب ملِشأو ةرم نب رارم

 .ِةُبياَيَرَسلآ ىلع اهوُاقأ م ؛ ةَلوُصومو ةَعطقُم افوُرُح اوُعضَوف

 ٌرماع ماو .لَصَوَو ْلَصَفف ملسأ نو ٍ,ٌرْوُصلآ ْعَضَوف ٌراَم اما

 يف َرثكَو ةَكَم ىلإ ُملِعْلا اذه ّلِقل مك: ماع إلآ مضر

 19 هولواَدَتَو سائلا

 ْنِم ٍصاخشأ ُهِْس ُهَفوُرُح لأ ُهَعْرتْخآ َنِم لو ٍليِقَو

 دج راما ٌتْناَكَو .ِدَدَأ نب ” َناَنْدَع َدْنِع لور اوناك مسْط

 2 ل

 ىَلَع ةباتكلآ اوُعَصَوَف تقرتو ِصُفْعَسُو ْنَمَلكَ يطحو ْرْوعَو
 مهِئاَمْسَأ ف كا ًافورخ ٍظاَقْلألآ يف اوُدَجَو اًملف ةيئانما
 مار ه؟

 ٌهاَخْلَآَو ُةئلْعَمْلا لَآ َيِهَو .فداورلآ اًهْوُمْسَو اهب اهوقحلا

 ام بسح ىَلَع تايسمتلا ٌداَضلَأَو ُنيَعْلاَو ٌءاَظْلآَو ُلاَذْلآَو

 ,(104) ٍلمَجلآ ٍفوّرخ ّْن نم قد

 :©*:ةَليقعلآ حْرَش يف ِةَليِمَجْلا ثاحْبألا ُبِحاَص لاق

 يدنفا يقوش طخ *

 نفي



 ٍتطتْسآ ا ورح ادرعلا د ُيِبرَعْلأ ُطَخْلآَو

 ("هَنآلآ ئه يلا مالفالا

 ٌديِزَي ُنَسَحْلآ ٌطخلا :ُهْنَع ُهَللآ َيِضَر يِلَع ماَمإلا َلاَق
 .("ةاًاخوضو ْنَحْلا

 َناَك اذإَ .ِدَسَجْلآ يف حوُرلاَك طخ : هَمْلُعْلآ ضْعَْب لاَ
 يف ُنوُكَي ةْئْيِهْلا ُنَسَح اَمّيِس ال امو امييح ناسنإل آ

 اذإ َكِلَّذَكَف . بولا هيي . سوا يفمحْفأو .طغأ نوبل
 نإ ُهْورَقِيَل َناَسْنإلآ نإ ىّتَح ٌحاَوْرالآ ه هْيَلِإ تشه + يلف طخلا ناك

 .ٌةيدر مالك هيف َناَك

 هنأ ُهَهجَو ُهَللآ ٌمرك بلاط يبأ نب ّيِلَع ِنيِنِمْوُمْآ ريمأ ْن نعو
 :طخلا َحيِبَق هأرا لجرل لاق

 مايل كلش ترو ايتن كملف ةفلخ الا
 .َكَمالَو َكَفِلا ميِقَو َكَماَسَقَآ ُلِدْعَآَو

 .ةنايكلا لرمأ تفت ةفرلا دين

 نو



 هدجت "الكتل لل“
 كد رحل 25ل

 رانج كل
 م١٠16 ةنس ىلإ دوعي (ايروس) لامجلا مأ يف هيلع رثع .رهف ربق ىلع يطبن شقن

 يبرم يلش نبا) تميدج وبر يلش نب (رهفربق اذه) ورهف وشفن هند٠ :ارقيو

 ٠. خونت كلم (ةميدج

65 تو ل لرعلاك* نظري اال
 دال 005 تفطضدن كل 55

ا م 1 2 7 0
 

 0 0 00 م
 0 توم 1 2 2

 كولم دحأ سيقلا ءىرما رعاشلا ريق دهاش ىلع ةشوقنم .ةيطبن ةيبرع ةباتك
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 نأ: لا "ب ىتم طخلا نع باَتُكْلا ضَْب ُيِلوُصلآ لي

 هُم ِتلاطَو ا تلَدَنْعَأ اذإ :ٌلاَقَف .ٍةدوجْلاِب َفضوُي

 َتَحتْفَتَو ةرودح هَدوْعص ٍيهاضوأ 0و َتَماَقَتْسآَو ُهُمالَو

 ْتملْظَأَو ةَساطَرِق قْرْشأَو لوو ةؤار هِبَتشَ مل ُهنوُيُع

 «ةروصت ِنويْعْلأ ىلإ ٍمْوْسَأَو 0 ْفِلَتْحَت لَو هُسافْ

 ُهَلوُصَأ تجد ةَلوُصُف ْتَرَدُقَو رمت بولقلا ى
 ننبه تَراَدَتْسآَو كلاطأ َتْواَسَتَو :ُهليلَجَو ُهَقِيَقَد 0

 طمن َنَع جرخو فرِجاَحُم َتْحَنْفْنآَو .هدِجاَوَن َتَرْغَصَو

 ا كِنلإ .ليخو َنيِرْوَحُمل ٌمِنصَت ّْنَع َدَعَبو َنيِقاَرَوْلآ

 م ٌبادُهالَاَو ٌتافْلالا ٌبانطالا ٌنكاَس وهو كّرَحَتَي

 ٌواوْلا ْرِجاَحَمْلاَو .ءاتلآو ُهاَبْلآ ٌدجاوُنلآَو يرو ءاّرلآ ,لوصُف
 ,("5كِلذ ةشااغو عْلاَو ٌءاَمْلأَو ميِعْلاَو

 وه ةَلقُم نب ّيِلَع اب ريزوْلا نأ َنوُمَعْرَي ريِثكو: ْمُهَضْعَبْلاَق
 ّطخب ِبْنكْلآ َنِم َدِجُو ُدَقَف طَلَع وُهَو .كِلذ َعَدَقَبآ ْنَم لو

 لب يوُحْلآ ٍةَروَص ىَلَع سئل ام نيالا لبق ام َنيِلذأل
 ْناَك ناك .نآلآ ٍةرَقَتْسمْلا عاضوالا ؛ هذه ٍضْعَب ىلإ ُهنَع ريت

 .©"هنَع ِهلَقَن ْنِم هبل َليْماَو برق يوكل ىَلِإْوُه
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 ,”#سهاد د »#

 ِداَمَح نب ٌقحسإو 3 ٍسابَعْل

 01 زودمملا ةفالخ يف

 1 2 ."9يِدْهَمْلاَو

 نغ 00يزجللا ميهارسبإ

 نب تف ملف لِ عرتخأو

 ًطخأ ناكَو . نينلثلا ملق هامس

 هنم عّرَتخأ 00 هب هنامز له

 ,250تْلملأ لا ةانش اعل

 م48

 ف

 فسوب هعرتخا يذلا عيقوتلا ملقب ةدرفملا فورحلا ضعب
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 .لهس نب لضفلا هب بجعاو يزجسلا ميقارباوخا
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 هع - اي 35

 :ثاحبالا بحاص لاق

 ميِهاَرإ ويا ُفْسوُي د
 نع ليلجلا ملقلا يزجسلا

 نسال اذ تبَجعأف هنم ب

 ريزو لهس نب لضُفلآ
 ررحت ْنأ َرَمأَو «”*»ِنوُمأَمْلآ

 روم #”# 6

 ءاَمَسَو هب ةناطْلسلا بتكلا

 :ْمُهَضْعَب َلاَق . يسايّرلآ لق
 29590 ِتاعيَقْوَتلَآ مل هاو

 ملف َّنإَف ,كلذك نسل

 . ِقَمَحُمْلآ ىلإ ليفي ب يسايرلا

 فاشل هيف سيو ,خشلاو

 سورم ْوُهَو طاطحنأ الو

 ُليِمَي ِتاَميِقْوتلا ملف هُعيِمَج
 ُهَل ٌنيابُم وُهَف زيوقتلا ىلإ

 ذأ مث ُساَحنلآ لاَق .
 ّيِرِجَنلا ٍميهاربإ ْنَع

 ُتْلتلآَو نيل ("*) لوألا
 َمَلق ةأمنَم ملك امينم عرتخأو

 نم ا انِملَكَو .فّصضنلا



1١ 

 م1١4

 و 0 5

 - ٍفوُرْحْل َلِصَتُم أدلفت

 ةاَمْع ُلِصْفني ؛ َءْيَش 4 هِفورَح يف

 همم امَلَقَو َ المعلا ملف

 مَ ُهاَمَس املَقَو .ةَيَلِجْلآ َرابُع
 نيف ايلا هسا ترفل
 ُهَجَو َناكَو "*0ٌئجْئاوَحْلآ
 ىف امّرََمُم 005 ملا

 80 دخلا

 طخلا هونج تهتنا من
 هس مه متن
 ةئامثللا ٍسأر ىلع هريرحتو

 اًهاَعَرَتْخآ ٌةَقيرط اَدّلَوَو "هنا

 نادرا كل اقم راول

 لح
 ةلاسر» ةطوطخم نم ناتحفص

 ةلقم نبال «ملقلاو طخلا ملع يف
 .(ةرهاقلا يف ةيموقلا بتكلا راد)

 كال ا

 جرو يع ءوءاسالا مان

 ه ريخو اجامل م #ر

 عل ىلا

 وو لو اهيرمسلإو ل يول يع مظفر تف

 كب مس رتع س رام وص رططو يتوخ ٠ يع

 5 ماس رشح نس ب ا اطترامتر

 ماس ريالبالا نمد رز ىف ريس .. و

 قالو دي ريس مو سل لات“ افحعلا عاشلام

 رم
 كنت هما

 تمس, طلال وروح سا عمان
 بوغ د اص قفل انإ ؟رانمسؤ مرح لنل 2و

 تصر ا تتاوحرساما دانت

 لوجان يك دز
 ل صال نوكنأرهؤ يتسم. اسامه هلع.

 1و لع داتلإور جول هلسأ سس رزكرشا 2
 ب الهو مالا ا نالس يب صيرلع

 م
 م مس نارا#

 ماع



 سمس دع

 كج يب
 تع اهزقع هعمل ويحرم اسأل رانالا عنا :

 00 عرف تهز مل اع فيو امن هلي"

 اكن داماس عزو ناق سس

 _ مس عامو ىلبكحي ابل سن اناث
1 5 

 ذاركأ قب
 لل ار

 هما. مهمش ناسا سمج اما وار اروح

 السا و رست و نفمح و فعلا ب طر يع ميس 0 6.

 رو لالا لل راش م دس ا محبو م مس ياو
 ادي 1 3 , هع

 واهس لري شخ ناو ىخمللا ن2 يو شي رم يا سب

 "وع باسو رسأ د ءرلم لإ وو ويس عيطلا

 !-.ىفا  .نيملال مذ راسيو يحرق وت

 وعااستو وحال نين مملج ديهرفكتشسو
1 

 هواش يو تر النلادس
0 

 تسمع طرد فحو تعب ىبم ايم'و

 . سعوا ظ صمم روك د تالا هوو

 هضرماسرأ. ءاه سأل ف يشل يزل | ذو ا

 2 تالله جسما ولالا ويح

 -يوبسي طا كش انهو غراس

 رجلا بالخاص روكا ًانالتعأت
 صن ماك د نيجانف .ضو .ناعيو بالنمو

 هلع عراد ةملعأ + 598 دوذل' ةتسزوكت

 ةععرو ديبملا هس كن ا صمون اأو

 ”ل'فؤتلادوكدأ دامي رسل امأوا| تسيل
 بذا ام ريحاو طل 'نالل نبأ 2 "سلا

 رقم تاكو ١ك فاطر ' انسب ل هيمرسألا 'ىشلا'

 0 نب سألا انكر ىنوا وكم

 دمشفم ىمأي عر سلب بني 000 5

 غلام منان ىمادذ احصل يراد دلك نشب ياللا نيش م
 مصرف ب

 يِلَع وبأ ٌريِزَوْلآَو خلشتلاب
 يف ُلامَكْلآ ناكَو .جرذلاب

 ل ٍريِزوُلل : ةعانّصلآ هذه

 َفوُرحْلآ ٌَسّدْنْهَو غّرتخأ

 : سس - داَجأو

 يف طخ َرْشَلأ هنِمَو اَمَدِعاَوَق
 ١" اهبِراََمَو ضزألا ٍقِراشُم

 ُهِمَحَر َةَلَُم ُنِ , يِلَع وُبأ يفونو
 َنيِرْسِْعَو نامُث ة ةئس هللا

 نم ِةَنالَتِل َرْزَو ُدَقَو .ِةَئاِمِلْنَو
 مهُددَقمْلا ُْهَر ٍاَفَلُحلا
 , 09 يِضاَرلآَو م0ةماَقْلاَو

 -- كس انسب ُهَل َناكو

 هل لمجف لحن هيف
 هيف حرف ثناكَو مسير

 يف حرمت ال ىلا روبط

 ا ار شس
 ,ةلقم نبا ةطوطخم نم ناتحفص

 سم

 كل

15 



 لح
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 ٌيِرامقل هلآ ٍراَرَهْلاَك ِرَجُشلآ

 نم هيف َناَكَو لبالبلاَو ٍْعَببْلآَو

 ٍرمْحَو اتعملاو ٍنالْرِغلأ

 ريئاطب ر َرشْبَو .ريثك شخْوْلأ
 ٌيِرْحَب رئاط ٍىَلَع مق يرب
 َُرْشَب نم ٍىطغأت انرلاو افيو
 ٌلِقَتعأ 8 .رانيِد ةئام كِلْذب

 ٌُقَّدَصَتَ ناكو .ةراكَملآ نو

 فل فلاب طخ دخاو. هطخب

 رانيد

 ٍسبَسْلا يف ناكف ُهَذَي ْتْعِطْفَو
 : هيفو ”ىرشيلا ٠ ِهِديِب َءاَمْلَآ يقنسل

 ٌبِرْشُو لاف ًءام ْذِجَي ملف شِطَعَو

 يف َنِدف .نجَسلآ يف َتاَمَو ُهَلْوب
 يف ْنِفَدَف ليخ مث طلخا

 ٍناكم يف ٍنِفَدف  عييبحا م .ةراذ

 ةنازريلا دلت هلا ُبَجْعْلآَو رح

 ثالث ِهِرْمَع يف َرْفاَسَو .ِتاعفَد تال

 ثالث هِتوَمَدَعَب َنفْدَو تاَرْفَس

 : 04 ُُهضْعَب ّلاَق . ِتارَم

5 

 ناو ملا حج بسلا ورنا مم رص ل

 هيما ميص ءلهس روئورلا ! جعاسالا وي":

 ل دهر حركت ال ور ا ىو لا نال عا

 نيل مك 0 قع

 005-55 تءطنلا

 . 06 ا
 د يضل يح رس نيييجو ساني دوو تاكل نس -

 لعام لاكعملا امأءانيسو مح سوا ماتت

 ماسالا و داظال يراسل و مقاتل ائيو انوع

 1 35-0 م ما مانت سوانا لاسرال 3

 زان مللاو رطشلاو ىلأثلاو بس ىلاوبد
 2 ادع بسك ؤ ون. امسوتلا ان كلدد امو

 ا

 تس بضل طسيدان تالا نأو مسعف
 7 ا١اينايلا

 د« فال يتب علو دلالات ديخ ةننهبب لإ سنبل 0 رلاوسنإ لب اهم موكذ اصلا 0

 0 اندر وسخ باب هيضالاو لو ةلمس

 5000 ضرس لوم 2019 عساس

 كج - اهنا 2 املإ يمس يم سل كش ,تاللاو
 31 كر ينس سس نسم قفا

 0 ب _
 100 تدير فلا ءزحو ب - واس طوطم تلم 5 7

 فى 0 ف اهنادنكألا مؤسس فسر واس مح تقلا ا

 0 دكر عمروس يق جرا نيس ملا: ل
 ىلإ

 8 0 .١
 11 2 مبيت روسو ولسمو ردكم ل مع ١ ع ادن

 8 3 دمر: كمان كم تانامل طبصلا 3

 تيا وع ابو سوفال د بسب قسوم لا نم
 ن لازم ز تارسص سايوفأب يرسمها تو

 دسم اماما - .انلا 5 د بصيربعم النبيل ل سوم

 ل مداه اهزميزوُمل /نالوسماهنمولت

 ذنب زداىتياطح اهو امتاز عميد
5-0 



 ” ء[- سل» ا ىلا هش نسج هيل

 اياطملا ٍريِسَمْلا يف ٌعْمّدلآ َقْبَس ه اكن عصمت بسن ساه دوكدأ
 ممم م 25 م ا # م مج هسة بحلك وداد لالا ات! نيرشو انو

 ةهلقب ينع .بحا نيش قون دإ يمس يي نومي ,انحسولملار دسم 3 ' م

 ”تانإل قت نس طلغ الو صمت سؤ دا هلع

 قل جفا سميح اوشا نك دو مسحب

 رز ا "ان ناسرحز راتلا ملال السا ,

 فم بع دم مهردورجس أكو هب تاكل -محإ
 هاعل#ب تاو محو با نيا يجف[ بينا ان: عربيا تاو 00

 . دهر مو عينيك ظل نيم م سلال .دخلا ةحفص يف روطسلا داجاو تن 9 0
 ةلقم ٠ نبا وُهَو ُديِحُي ال ْمِلَو سس يح 57 ةلسللا ,(4هاَّنَلَفُم 1 انرركئسانز ساطع شريرعس ببيع 7“ جلا
 ل هر ل 0 ”#ه د2

 © لا رعد دهس

 00000 ١ .ةئبادم_يريإا ةان لوز تخلو

 "1 :رخآ لاقو منان 2 100 . مس

 52 ك1 3 " او تن ع 5ك
 ًارطشا يّدخ َقوف يِعْمَذ لسلْست 0 ا تت عئ ع

 نبا َوُهَو َكاَذ ْنِم بج الو 1

 (مكاِهَّلَّقُم ا 0
7 
 50 ل ده

 ف اعالو م موصم.» لامس 2

 ذآ ل _ ب ل كح :
 .س .م ,ةلقم نبا ةلاسر نم تاحفص عمرأ 07

 507 هع دس اهلا زن افلا ود 2>“ 205 ١

 سيل يمص مواتر نسل داس رار هيب

 ايلا دس تدهس اولا دب نه وح
 لرلا لاو يس نول به ل ههبس ل" هلا رسم

 رف تتعالج يلا

 نك



 1 .. هع. د رح اغار 000 هعرف- داكب

 كسور هء خا حل انرركشلا ناكد'

 هيناب كفا نوعا سماد ذولا

 57 ا نع تتسن ع 0 مكدو

 وب

 لعل غن ةوح . ردتصجا» فو هقم

 تراب برع فو ع 1 ١

 وم لوو 3- --
 .٠

 0 2 تال رجلا

 هيي اج اد فيتم

 8 ورح واس 0. رد. ريمل_يعب 5 ميلك ولالا شن ربح د رمصوع سد: قطن نايس ول

 2 نخر ةنئانح ازياعتزاماصن 'كظاو ماد:
 ا لمولا “امج ها 1

 ورحت انوأو لمصلا يمد مود هنن 1 انامل
 لل لاض» ةيحاصلا وايل كادر 7

 00 فيجو منار يلعا رستلا نو ا

 كه - يف نير ء ينضح“ 25 م
 ليوم انا دمالا يانا انامكح ويلا كلب

 هك ل وصاح : 100 3
 ع 7 وا

 2 / د رد

 - - 2 1 59006 3 1 عمد
 ١ 0 ا 30 ءرم ريب .٠ مس 0

- 8 

 26 يي 2 م ا رم
 َّ 3 0 ماضل هن“ ٠

 اسال 3 الإ ين سا مع يديم د راع 2006 َ هه 2و 2 ا 0-0 ل ا

 ١ 87 كام نعس 4 -_- كي 3 ا

 1 انصربؤلا' ش

 امي عورلاو كيك يل يْزَصو .هسح المال تاكحلا بملأ اهب رم نصح ©) 0200 2 مع لس م سس 26 ناساف طخ رك هتع ضاولاب
 شامل مزج رالاقو همام منال كح م نيو

 رسولا... ب يد رشة موعدا ' روس هجرع

 ظحاجلل ةلاسر نم ةريخالا ةحفصلا يف ثلثلا ملقب ةباتك به رسم انا ومر قيعا ايم وها نس
 .لوينطسا يف فاقوالا فحتم  باوبلا نبا اهطخ م وصد ول وهو سددت و سم

 هانت ولع «نييرز كمل

 .طخلا يف ةلقم نبا ةلاسر ةطوطخم تاحفص ةحتافو ةمتت فانز تن فوم

 س.م دز

5 



 باوبلا نبا طخب ثلثلا ملقب ةلمسب
 - ظحاجلا لئاسر نم ةلاسر ىف

 .دادفب يف قارعلا ىملعلا عمجملا

 نب ُدمَحُم َةلْفُم نبأ نع دي ٍ
 نب ُدَّمَحُمو (”ينامُسْمّشلا

 يلع ُداَنْسالآ ذخأ امهنعو هرم

 نباب ٌفوُْرْغملا لاله نب

 لكأ يدا تفر فلا
5 

 3 عنيا بلا 9 مالفألا

 ,(03ظ1ِةلَقُم

 ل ا ل
 .ةئامعبرأو ةرشع ثالث ةنس لاله
 : مهضْعب ةاثرو

 هانا 5 ةحصن ٌتضقو

 اههوجو يو هَذَل تدوس كاذلف

 (8 0مل تعفو كليلع اننا

5 



 ثلثلا ملقي باوبلا نبا هطخ فحصم نم ناتحفص
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 د م 20 00 ا 7 م ويووص ع 0

 ا 0

01 
79 5 3 

 0ع

27 
 7 2 | ولع ا 500

 #0 7 م
 اولا ئاَم] تح هلل دارتلامداتع 4 ع 3 0 0002 5 -َ

 كرس 7
 0 217 5 مه
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 .نلبد يف يتبرتسش ةبتكم يف ظوفحم



 نب ُدَمَحُم هْنَع ذأ مو

 نب دمحم ْنَعَو «5كِلَملادْمَع

 تريلا ةحيشلا َكِلَمْلادْبَع

 ةَنبآ ةَدَهشبإ ةسفلملا ُهَيتاَكْلآ
 ٍنيِذلآ نيم َدَحإ اَهْنَعَو 0 1ريال

 دخأ ُهَنَعَو 60 يروا َتوُقاَي
 ديخأ دعو رمكملا لولا
 لو فقتل نع حلو 05 فيقفلا
 (؟دنيدلا رون ُهُدَلُوَو نيدلآ ُداَمِع
 نباك هِناَمَز يف ٍنيذلا ُداَمِع َناكَو

 مانَمْلا يف مُهْضْعَب َىِوُر باوبلا
 ٌتْقناَ لاق كب هللا لغف ام ُهَل ليقف

 ميَحّرلآ ُنْمَحَرلآ هلل مس ةَباتك يف

 تناك اَمَل لبق كذب يل ر رفع

 اهيف طل نس ناك ة ةَفيِرَش ةباتكلا

 0 اي

54 

 .يمصعتسملا توقاي ىلا بوسنم طخب خيراتو عيقوت

 .ةرداحلا ناويد ةمتاخ هي ةليذم



 يف ظوفحم يمصعتسملا توقاي طخب فحصم يف ققحملا ملقلاب تايآلاو يفوكلا ملقلاب ةروسلا ناونع .قلعلا ةروس

 .نلبد يف يتيرتسش ةيتكم



 ا 7 يي مو همح و هه مو . _ را سو 1 يو كرد و

# 

 تنل لمحو جبرا

 اخ 2

 ع ريكا

0 0 
0 1 

 ظ 00 ايهم
 7 اد ا 2 لال 5-2

 انكار زجر ردك طي دهوك
0 9 0 

 راهو وبصل رجول املك 0 0 6 1

 .لوينطسا يف ويقيوط فحتم .  يمصعتسملا توقاب هطخ خسنلا ملقب فحصم نم ةحفص



 ةَن بوتتكم يمدصعات ١ توقاي طخب فحصم نم ةريخألا ةحفصلا
 .لوينطسا يف فاقوالا ع م فحتم  خسنلا

 ا
 + 242 ب4

9 
5 ١ 

 أون
 7ع

053 
0 



>35 

 يمصعتسملا توقاي طاطخلا

 دجسم ةنذئم لخاد هملقب طخب

 نابإاهب ابتخاو اهيلااجتلا
 دادغب ةنيدم لوغملا لالتحا

 .ةيناريا ةمنمنم ليصفت

 ملقا يف باب

 ها ءهِمْرِج يف ُهَجْفَن َلمكَتْسآ اَم .مالفالا ُرْيَ

 ُلَقْتَو مسخ يلُعَو فرز ءاَقْلآ َدْعَب ْعِطْقَو ورش يف

 ف ملا ملقْلآ َّنِإ ٠: 'ه يري ميهاربإ ْنْب ُيِلَع لاق

 يل" ماو قرف قونتملاو «ىَلخأَ ا طَخْل 1

 ِهِسأَر يف ناك اَمْو .اًمُهِلاَح َنَسحأ ُمَمُجَي امُهَنْب طْسوُمْلآَو

 ٌرصق امو ءةناحكلا ةغوس ناغ ةفيفحلا ديلا نيِعَي زهف لوط

 0 ؛0كلذ ّدِض ىَلْعَف



 ورقم طير ثا لوطن سار

 0 0 بنل محو

 .اهتايمستو ملقلا ماسقأ

 5 لام هع جا حد هلال اخو 200 6 ل ٠ م 6# م ري در ىو,

 نِم رشكاب ربشلا زواجتي ال نأ مالقآلا نسحاو

 نو ٠ تبق ةهج ْنِم هير ايوتسُم مَلقْلآ َناك اذإو . 0 50لهتفْلج

 :1١ يتلآ ِنْيَعْلآ ةَهج ْنِم َُشْيَو .ِهلَفسأ ْنِم ُهيْرَبف ًايوَتلُم َناَك
 وبكم و

 لشاب الغل َيراَدُيَو ًءاوس ناعلَشْل ُلْعَجُيَو َدَقعْلَ ٌئِصالَت

 1 .امهنيب يَواسُي لب رخآلآ َنِم رثكال ٍدِجاَوْلآ بناج ْنِم ُنيِكّسلآ

 دعب آلا ةحالصإ نمي الق رخآلا ىَلَع نّينسلا دخأ ُبَكرَي امّبَُو
 1 يف ملقلا ِرْود ِراَدْقِمِب قل نوكتو .هِديِدَجَتَو َيَربْلآ ليطغت

 .ةَفلَجْلا ُراَدَقِم هب طبض اَم ٌنَسَحَأ اًذه . ِظَلِغْلآَو ةقّرلآ



 .ايكرت نامرد .أ ةعومجم مالقألا نم ةفلتخم عاونا

 ةيربم مالقا

 ىنيصلا نالسروبلا نم .مالقأ ددعاف

 هة<سنل ذلا ملقي ةبيرع ةياتك اهيلع لوينطس ا يف طخلا فحتم 71 ىف ةضورعملا مالقالا نم

 (دعس .دريوصت)



 .ةلواطلاو بيجلل ساحنلا نم ةاودو ةملقم

 .لوينطسا يف يارس وبقبوط فحتم  مالفالا ظفحل قودنص

 يارس وبقيوط فحتم .تاملقملا نم ةفلتخم عاونا
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 قيخَو حنف :ناعم ةَعَبْرَأ ىَلَع ل 59 00 ؛0يَرَبْلاَو

 . ُطَقَو ِتْحَنَو

 يفو ًاريعُفَت د رثكأ ب دعا بلَقْلآ يف ٌنوُكَيف ُحَنفْلا انآ

 اليت ندتنتلا ينو لئا وخلا

 .هنطَب ٌتْحْنَو هيِشاوح ٌتْحَن :ِناَعْوْنَف ٌتحْئلآ اّمأَو

 ٍةَهِج ْنِم ًايواستُم َنوُكَي نأ تفيف ةيماوخ تنكن انمأ

 كب تيضي نتيجلا ىدشإ لع ]بشت از أمت نيا

 أطّسوَتُم قّسلآ نر نو ايِواَسُم هنطب يف ,ملقْلآ ُةَمْحَش َنوُكَنَو

 0 هدظْلُغ وأ قَد .مّلَقْلآ ةَفْلَجِ

8 1" 

 فيج طئرم ارت دان نب 0200 ٍراَدَقِمِب

 يفو هبط ْنِم ُهقْشي ْمُهْضْعْبَو هَ نم ملقا ُنْشَي ْمُهْضَْبَو

 دورت نوكي ىشلا طقرتاوإ ِنيِلاَحْلآ

 © طور تكَر يرو ااَعَم هر الع 2 وأو

 سنوت يف باهولا دبع ينسح نسح ةطوطخم نم



 لاا طلملا + هلااواهنلا' ©

 1 بالغين دلفشنلات ع

 ءالمح مهل سل للا .وطرا وأيا بطب:

 0 مالوألا ل لم لاو شع يدياملا

 مه, ض ماو .:ج راو تطل مكيتصا لاس

 ميسو ان م هنو مرهم داك اومن

3 

 رص تاخعام عليو اسس ىج مل

 ميدل من نا بسس
 هلم رمل < ايم لاعسبلا

 اهفسو سه نأ . ىباعبضر ' 5 57

 6-2 اوك ميلا تكاناهس ةرحاج

 مخ يساما تالوأسم كال نأ مح هل ٠

 اقام فيوزب اغيره ل انا ءاهطسم ف

 مخاطمو نمو يطأ عملا * فم ولو.
 هللا لوخو احل تصر مز مالا كر دلال
 ولام لل 'و بالاققل وجو ءسنوم
 شرا ةلوبلا راهو وسلا مالو

 كتيبراضدْمز ٍةَطنلا اور اين رس هيسو

 ةرهاقلا يف ةيموقلا بتكلا راد يف غئاصلا نبا باتك ةطوطخم نم ناتحفص

 ” دله نقؤفنو .همن كو . ررانلا دع عنو
 - لب اكل روك ىزيلاءطفل اذ! ىرربل يهرب ىلع

 اهيش ملا: ىوصا و يرفايوثسملاو .ء الحا ف عصا

 وسلا كولع ياو مراكاند ءاجبل احدها ع امين

 رَشاَمو». .ناكلا ةقربؤت فرحا نبع

 رخكخازنلار راحالر ار يسم و ذإ د ةيصرس

 ةبيج م رمق اوم رسل 'ناكاذاو مه: لطم

 ةهريوشوم .هليسا نم هيرب انولس رز اكراو ه هيقر

 قرادبو ؛وسرململ لتعم دشعل !لسالنزل رسل
 رحال [رسزكا دصاولا تاحلا رمل عاش الن هيرب

 رحال اراه نيل حا كري ارو امن يراجبو

 وب

 ف غئاصلا نبا باتك ةطوطخم نم ناتحفص

 .ةرهاقلا

 ناك«لبدعو يربل ال اعف وبال ١ همالضا بالم...

 اذه طلقلاو ةنلاز ءركّل مرادي دنس هناا

 ةران ل يشير د 'ءويلطاداوم م طمس انرسحا

 وكي عل انام ةلفو كعو وس نام

 كيلو .لقا جزار ارييمترك كك اصن س١ ىف

 ةيطبنعو طازج براوف ا ع ام راممج

 ةحب اي واستم ن وكنا بت يش اوح ع انوسخ

 ضعف ع ولن ادلع فال و هام نيدلع ١

 اكوانم هلال مضل هيك نركأو 4 خل

 لغو ة؛لنل اةيلح اينو وللا وكدا

 زكاونبف لهزا«نا* مالف لا راشءابرشج وشل او

 يف ةيموقلا بتكلا راد يف ةيروميتلا ةنازخلا يف

٠ 



 في

"١ 

 5 لل 24 م 2 و ”نع هدف -

 .ٍءاَوِتْسآ ىَلَع نيكَسلآ َكِلوُزِبب َيِدَنْبَت نأ : يَرَبْلآ ةَفِصَو

 ذقعأ : ملقلا ٍةَقَلُج ا سل

 ْنِم َكُماَهَإ ْعْضَو .انكمت انكمتم سوقلا ٍةَضِبفك م ,رالآ َكَعِباَصأ

 . ملقلا سَ يلام ىلإ مَقْلآ ليَ مَن . ٍنيْكْسلا ىلع ٍقْوف
 ْيِناج فجرت نأ :اههّبم ٍءاَحْنأ ىَلَع ٍةَفلُجْلا ُةَروُصَو

 لَصاَسْسُي ام اَهْنمَو .أريسُي ًائْيَش اَهَطَسَو َنمْستَو كيِرَب
 َكُدَي ليت ال ُتْيَحِب ِهِطْسَو ّيِتاَج ُفِْرَت ام اَهنَِو ُهتَمْحَش
 ذر «ئاوسأ ةَمْحْشلآَو ةرْشِْلا َنوُكَن ىتَح ًالاَمِش الو انيمي

 ينج فهَرُت ْنأ رهنَسْحَأَو ءاَهِطَسَو ْنِم ضرع طَقْلآ ُناَكَم

 ٍهِطَسَو ْنِم ضَرعأ ْطقْلآ نقم نوفي .ًاريسي ًافاَهزإ هطسو

 دعا 5 .ايَح ًاكارذإ ٍرْسُع ْنَع لإ كِرْذُي ال تيسكحي

 .ِتالاَحْلآ ٍعيِمَج يف ةطّسْوتُم
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 0 :ييوَتْسُمْلاَو 2( هلا هيفا'' *:ّطَقْلآَو

 هلِدْمُْملا ُةقْرَحُمْلا اَهُدْوَجَأَو ."0ُبْوَضُمْلاَو 00":
 اَهُحَدْمَيَو ٍةَطَقْلا ريوذت ىلإ ينل ْنَم ْمُهْنِمَو .فيرختلا

 ْنكْيْلَو .ٌفيِرْحت اهل َرهظَي ال نأ ةَروَدَمْلاِ َيِنْعَأَو .اهيِف ُبْعْرَيَو
 اهب َكُدَي ليمت ال ٍءاوَبْسآ ىلع ةطقلا هذهِل ٍنيكَسلِل َكِدَي ُعَضَو

 ًافيرخت ين ,لئم ريغ ْنِم ُهلِئَم لدي ُنوُكتو لامع لو ايمن
 ا ا

 .ًاعم ةَمشلآَو ٍةَرشِْلآ ءاوتْسآ َنوُكَت نأ مِئاَقْلآَو . هيجل
 ربع ةرشفلا ىلإ ذا ةمخشلا ىلإ ةئئاج ُبْوضُمْلآَ

 ملدكرو اى
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0 ْ 
 9 07 2ع د

 ب اول كتي سس 1 ساكإ د7 يي
 و طل را 1-8

07 

 7-0 رتب ديا ض
 ْ 4-2 و ءءء 7



 2 2 71 8-1 ا 0 . 50

 7 1 هرم 2 يتم يعوق دحووو 2

 : ىلا هج سس لح يان كول دم :

 . طقم هونت
: > 10 

 تستولي فاه 0
 صوير دس اح نإ 00

 ب ا

 هو 2 وم دادس 0 1

 . | ةطيللا بمحل ملاكا
 4 مفعل - م 27

 ١ ل2 وو 4
 0 راجسم ل -

 لوبنطسا يف يارسوبقبوط فحتم  يراصح هرق دمحا طخب ثلثلاو

1١1 



 اللا

 ملقلا مه 2

 تال ُعباَصالآ ُنوُكَت :ٌفيَِعْلا ِنيدلآ دامع ٠ خيل َلاَق
 َدْنِع ةَضوُيفُم َرْيغ ةطوُسْبَم ةيِواَسَُم ٍماَهبإلاَو ةانلاَو ىطسِوْلآ

 نمت ىتخ د ٍداَدِمْلآ 0 نم ٌنوُكَي اَم دعبأو ة َةَحَفْل لو

 ًءاَكَنالا ملعلا ىلحم ىَلَع ءىكتن الو مّلَقْلآ ةراذإ نِم تنال

 01مل كاَسْمإلا ُهكِسْمْت الو َديِدّشلآ

 : ْمُهْضْعَب هيف َرْغَلو
 م "م #ةم 8 0 - 5 1 ب

 يراج هعمد حالص يخا دجاس مكار ٍفافع يذو

1١1 



 يلا : ةغعاط 0 0 يلا 0

 ل ل ل

 3 عضا# :ِهيتاكِل لاق َمُلَسَو ِهْيِلَع ُهللآ ىّلَص يِنلآ نأ ٍيِوُر

 . كَل َرَكْذأ َنوُكَيِل َكِنذأ َدْنِع ّمَلقْلآ

1١ 



 23 1 د ةروص .بتاكلا
3 1 

: 

 .سيراب يف ةينط



 .طخلا ملعم

 يعيبطلا مجحلاب لاثمتل ةروص
 لوينطسا يف طخلا فحتم يف

 دعس قوراف .د ريوصت

 .دازيملتو طخلا ملعم

 يف ةيعيبطلا ماجحالاب ليثامت
 .لوينطسا يف طخلا فحتم

 .دعس .د ردوصت





 يس ريا
 (يبرعلا طخلا نف) هتسارك يف حيهاربا ديسلا اهيتك امك
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1١14 

 فأل ٠

 بضع طخ نس

 رع ٍميَقَتْسُم

 ئنلإ لئثاَم

 الو ءانفاتسا
 (قفلحف) بتابكنآ

 هكر وك

 ِهِْرَجَعَو هِرْدَص
 لاق .َنْيَييواَسَتُم



 .ينادلا رمع يبأل مكحملا باتك نع  فلألا

 (ش 0 1

 لدم

 جوجو < ©
5 



7 

 امك مالا مقل

215 
 هسشعسفو

 ,2039دةاَواَسُمْلاِب فلألا

 .ثلثلا ملقب ةعطق يف ءاتلا عاونا

 قيفوت رداقلا دبع اهطخ

1١ 



 ُءاَنلاَو ُءاَنلَآَو صرب رمل تسسسس ١

 فرزكل ملغ

 ٍةنمي ْنِم ل ككياتمم

 لايف ةَرسي ىلإ

 ىلإ اهيف ُملَقْلآ

 ا

 طاطخلا اهبتك ؛ قيلعتلا طخ ءابفلال ةدرفملا فورحلا جذومن



1» 





 ٌلُكَش ميلا
 نطخا ميك

 بفضنو بكَ

 اهُّرْطُفَو ةرئأد

 ا

 ٌبكتملا نغ
 نك .حطشلاب

 طبخ ولا

 ا ا

 ةنمي ىلإ
 اًيعآو "١ *>ليلق

 طخ نأ اًهتحص

 اهنيمي نع
 طخ اهاَمشَو

 ديزي ال
 لف فدا

 رخآلا (ل5605) .5



 يكرت نانفل ثلثلا ملقب ءاحلا فرح هيف رركتب ءاعد



15 

 لكس ُلاَدلآ 15

 نيِطَح ْنِم 0
 ,حطْسُمو بكم بكم
 واَسُم اَهَعوُمْجتَ
 مد تلال

060 
 ةنالث ْنِم اهنإ
 ٍبَكَنُم :طوطخ

 م

 قاع ىلا م هع

 ْنأ اَهَتحِصَر

 ص د م
 وو 2 د
 3 ور د

 ثلثلا طخب لادلا فرح ةلسلس مومر

١4 



 .طا 11/1 ةنس يواكم اهبتك ثلثلا ملقب ةعطق يف ءارلا

 حا



 :نيسلا

 ْنِم ٌبكرُم لكش

 .ثلثلا ملقب ةعطق يف نيشلاو نيسلا ا

 جاحلا راقيسوملاو طاطخلل © عامل
 .ه 1١7117 ةنس اضر نسح



 ٌراَتْعالَو .فلأ

 َّطع نأ اهتّحص :

 اهِلَمْسأَو اًمالْعأب
 الف ناني

 م

)*5( 34 

1 - 
 مخالا نع

 ماسه را شعار
 وك 1 سالي

 ل

 ب 0 م .يدنفا يقوش طخب نيسلا فرح ةباتك ىلع نيرمت

 نا 110 رو ل ور 5-0

 و 9 ومب 5 يل ل

١ 
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1 

 ٌلَكَش ُداَّصلا

 ٍةَنالَف ْنِم ّبْكَرُم

0 
 .(19 سومو
 سار ةخاسمو
 .لوطلا ٍٍف داّصلا

 فلآ يتم

 اجر ةظح

 ناك ْنِإ ءاَهِسْوَف
2 

 , 2552 نافلأ

 اَهِبُحِص َراَبتْعآَ

 ايار َنوُكَي نأ

 (5*هاَقَلعُم ِءاَرَك

 ةطوسبم ِءاَرَو

 .ءاَّبك ليقَو

52 

 ا

 ملقب ةعطق يف ءاظلاو داصلا

 سكاعتلاب اهبتك ثلثلا
 .ىلوكركلا تنزع دمحم

 نرد



 نس

584 



 دي

 ء وقم : طوطخ

 ل

 "ا حطسمَو

 1 ٌداَص وهو

 نم ِناَطَخ طل

 . ميجلاك اهَوَح
 ل اَهُسارَو

 طخ فلا

 لكش ًءهَفْلآ
 ةعبرأ نم ُبَكَرُم

 م طوطخ
 ءٍبِصتنُمَو . ٍقلتْسُمَو

0 00 

 ع
 لاّدلاك اَهَُساَرَو
 ,2©؟ةهةَيرْلَقل

 طخلا عضو لب
 .ثلاثلأ

 هوض ةَحاَسِمَو

 ٍراَدقمب ةصقن

 0 1 فلآ

0 
 ءا )َ

 اع نهي 2

 .ها 71006 ةنس دادح اهطخ .ثلثلا ملقب ةبآ يف نيعلا

 1ك,«



 يلجلا ثلثلا ملقب رداقلا دبعل ةعطق ىف نبعلا

 ةعبزأ نم بكر
 طوطخ
 الإ (١؟>ءافلاك

 يالا صل رانا
 قنعلا

 .2"؟”نونلاك



 .دباز جاحلا طخب ةحول ىف فاكلا

 اكش فاكلا

 ةنالث نم: بكرم

 1ك



 ُتلثلا ملقب هفوطخملا ءاهلاو ةرركملا ماللا

 .لوينطسا يف ايفوص ايا عماج يف

1 

 اهرخا ىلإ اهوأ

 ما يور
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0 
5( 
 ت6 0 0

 -م

 دمحم ةباتك يف ةلباقم ةسوكعملا ةرركتملا ميملا

 .ماا/لاله ةنس ىنامركلا ظفاح دمحم طخب



 اهطسوتب (نب) ناك راركت عم نوئلا فرحل راركت

 .ثلتلا دلقب ددادجاو ددلاو ءاشساو دمحم يبئلا هسا

 ركل

 مهّةدلع 2-

 ٌبكرُم نونلآ

 ٍسوقم طخ ْنِم
 ةرئاد بفصن

 يف ٍةَرَّدَقُم ةَسِ
 2114 ركفْلآ

 ٍفِلأك اَهّتَحاسِمو
 تعتاتك نإ

 .نويفلاف ةلس رم

 اهب َتْلَصَو اَذَِو
 ْتْراَض اَهْلْنم

 رئاد 2١440 ,



 لكش ُءاهآ

 ا
 بكنم طوطخ

  حطسشنمو
 ,(149ل َوْلَتْسُمَو

 ها
 هطخخ فلآ ٌفْضِن
0 | 5 5 

 0 لا 1
 يتلتسملاو .بفلا

000 
 يقلتسمل َ | جرحيو

 اهتْعُبَر اذِإو

 نيتيوازلأ
 نيتيلاعلا

 ,40010تفاشلاَو



 ولواعماج ىف ىف دل
 وشن ادلقب واولا فرح . تلت ف

 .ابكرت  ةصروب يف

 ةبكرُم واول
 طوطخ ةثالث ْنم

 اَهَسيوُفتَو ءافلاك
 بر يهو ءارلاك

 ١٠8( ؟ 5
 ةرئاد .٠ ص



 .ها7110 حلاص دمحم اهبتك ميركلا نارقلا تابآ نم ةبآ يف اهيعوتب فلا ماللا

 فلا ُمالْلآ

 رم

 لوط نلسلا
 فلا تكلا

 ُُتلُ عطس
 فلما كلا
 لاك

 ,(055ةَباَتكْلاآ

1١ 
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 ,(055ر لص َّكا

 رو يف لإ اهيف ٌدَعْلا نسي ب ال فوُرْحْلا َنِم : يئانثلا

 ,0470فوُرحُ ِنالَث ىَنْعَم يف َنيَسلآ نأل

 .(10) ُمَتُي زئاج اًهيف دَملآ : ةيئالّثلآو

 6580 عطقو عّبتك >5 ُميِمتلِل ُدَمُيف هّدَمِب ٌحَمسُي اَم اهْنِمَو

 1ك



 نمل ةاشئاز ةظناز ءاَفتنأَو ًاميج اهل ْناَك اَذإ

 53و

 " ١ ويف ُدْمْلآ َرَفْغَجَو ٍدْمْحُمَوْحَن ٍفوُرُحْلآ نم ِةّيعاَبرلا
 5 2: ماوه تاوااظا  ح»فعل# 0 هم رك . مليم“

 نيلوالا نيفرحلا نيب دملا نوكيو رصقلا نم نسحا

 ,(5: ') نيريخآلاو

 ف ِنِمْيَهُمَو رطيصُمُو ٍلبقَتْسمَو ,لمتسم وحن ةّيِساَمْحْلآ
 يب امك نييواَس نب مق ال اهلل مالا ْمُهَضْعَب لاَ

 5 َّذُم اذإو هكر ُروُجَي ال مال اًهيِف ُدَمْلآ ْمُهْضْعَب لاو . ةغيزألا

 از اماما ةلالثلا نيو اَمََُب ديو نير مدفن نأ ا

 .2: لوٌصالا ىلإ عِجْرَي ُهّناَف ٍةَسَْح ىلع

 :هْهَبْشأ اَمَو َنوُمِلَسُم للم يساّدُسلاو



 اهتم دلوتيامو فور !زيكشنت

 (يبرعلا طخلا نف) هتسارك نم ميهاربا ديس حرشو ةباتك اهنم دلوتي امو فورحلا ليكشت

 نو
 ماطلا زا

3 ُ 
 . هر

 اك





 ةعبسلا لوصألا

 خبنلاو ٌقَفَحُمْلاَو عاوتلاو ٍثلثلاَو راموطلا ملف َيِهَو 3
 7 للا

 .2('' 9راعشالاو عاقرلاو

 ةرئادلا نم فورحلا جارخإ

 طا 1

 مق قاب أفلا
 نونكت نا
 ابِساَتُم ُهَظَلِغ
 ُنُمشلآ وُهَو هلو
 وعلا ذوي
 ٍضْرَمْلا لْثِم

 و

 ةطوطخم نم ةحفص يف ةرئادلا نم فورحلا جارخا راكيبلآ لْغعَجَت
 ةرهاقلا يف ةيموقلا بتكلا راد يف غئاصلا نبا ةلاسر



 ٍفِلالآ ٍطَسَو يف
 ةَرئاذ اَهْيَلَع ردو

 اًهبو اهب ًطيِحُت
 هل
 5 را

 ىلإ مهعب  َبْهَذَو

 0 يأ لخأَب نأ

 هنم مق تدر

 َنيِرْشَعَو ةعست

 ةرئاد طق

 طفلا قزح

 اهبو ,ملفلا هجوب

 راد فرجعت

 ةسلا كورحلا

 ملَق لك ىلإ
 دذع لع

 هلل ٍفوُرَحل أ

 كك ل
 ةرئادلا نم فورحلا جارخا

 نيدلا نيز يجان مسرو طخ
 (يبرعلا طخلا روصم) هباتك يف



 هاوتلاو ثلثلاو ل 5 د اس دقطدمح ١ دك ده دس هله رمع مج
 همس اييحسس ا وأ - الأرامل مر هس ل ف ا سس < 35 © 0 0 ا 1 - و ميال داس يصب محاولا... ... ال تاس

5 1 0 0 2 

 ا ْ

 هلل ياس مللت 2 5 ١ ١
 0 تدر يش 5 :ةتيم مام 1

 ريم 2 1 وهو 0-2 تك 35 1
 فاك مرن يارا

 : طي اداب دو ىلإل اكسو

 دوز انفي تع رعب اَسَوا جدال م 0

 ا هسا هيما ديس
 مينا ادعت لاول مصمم هع 0و سبي. حسم | ام هي « ةمي 3 كح 8 -

 *باو

 هع 1 ريع موجب - سي وجال مك ير اما يم اصصإ ل

 2 00 سالت مو سلم < د 0 0 مهعت تال لكم يم ينوه ةعملس هلع

 ]قلادمو ةلكفتلاُو وك هاذ ةلطغ

 ينسح نسح ةطوطخم نم ةحفص

 سنئوت  باهولا دبع

 ٌمئاصلا نبا ةلاسر ةطوطخم نم ناتحفص

 ةرهاقلا يف ةيموقلا بتكلا راد يف

 انف



 اهتيزاومو قورحلا ريداقم

50 
 فلالا

 يف ُزيمُم وهو. ٍفوُرُحْلا يف ُهَبَش هَل سيل ٌبِصَتنُم ٌفْرَح

 ىف ثلثا ا َّنآل َكِلُذ َةَطْقْن َراَدْعِم ِثْنثلآ فلأ ىلَع لوطلآ

 سي م هلآ 00 َكِلَذَك 1 ينو ١ ا ٌبيدخت م
 ها م6 م82

 كل 0 تنل بفلأ يف يذل نب رسول 56

 ٍةَفيِطْل ٍةَريِهْشتب اَهِتَطْقُن ىهَتنُمَو .لوطلا يف ا ٍقَقَحُمْل

 .ةنخ يخت هَ ملقا فب او

 نفي

539 



 فل

 ُهاَبْلآ

 نوُكَيَ فيضطر ةطنقن زادت [هسارو قلالا زاَدقم نك
 ْنَع لإ ُكَرْدُي الريسي ٍراَدَقِمِ اَهسَر ْنِم صقل ةرْمَشلآ رخآ

 ُفْرطلَآ ُهكِرْذي ال ًارادقم بطر لئاَم اني ٌنوُكَيَو ٍرْسُع

 . ٍطْسَبْلا يف سيلا َنِمَولْحَي ىَتَح دوج ُنوُكي
 و

 ميجا
 ديزي الو ةرئاد ُفْضِن اَهنطَبَو طق َعْبس اَهِسأَر ٌراَدَقِم ٌنوُكَي

 .وطخب نقلا راذعم هرم نوكيوتهقأر ىلع هاهتنم

 لاّدلآ

 هلشبلا نو 2 هع لكلا اذإ فل 0 00

 اذإو طقُن سس اول تر

 نكي اهذاغا ةهرخا اخف اهلفشا نم انيقتم اطخاتلصو

 . يِلْفُسلآ طَحْلآ دم يلد اهِطَسَو ىلإ ِةَبْسْلاِب ىلعألآ د

 انف



 ا ًُ
 يوم 1 رس زوو بصير ءس 00 -.اهصلالا_ ميمد ل

 اا دل رسال رسخت
 متون دع رام ند جك ان وتو

 معلا ةسسسبلا قلوس وح نوح فزعل

 ذل سو ايي و ةطس برسعو 0

 تطل طع مال ب اس 6 ل

 ا 8 دامضن تا 30 رب يلم رشم سلا فورملا
 3 . :سرلارإ فحسلا' - 0 2 . 0 ص

 بلومألا زر لسالا طا تح زسالاب 5 ١ ةيراتيطب 6
 .:. دو تموت انتباه سناب 6 فلا دادي 2008 8 , 2

 3 2 ناسا مس ص دعا : ى كل داوم دحام للا

 م دل رول تطال بل ايل يل ام وطلال: اسم معلا "07:
 25220000 0 تاع مس وص لل: : يش زرع اسد نيل كئانماياز نعال دع اا

 11 ع رع يا تنازل نوكحم داكابلاو بألا يد ملا
 تسي را نافلاللر دعب سرا ديس ل جت مو رزوطلو

 ا سوح

 9 أ ب

 زا ره راق قبب رح دلل يق اراد ةطوطخم نم ناتحفص

 ُءاَّرلآ

 َداَز اذإو فلا نلت اًهطْسْبَو فأتت راقب ايت نر
 ضسام#ب م42

 . ٌحاَبُم َرُهَف فِ ل ىَلَع ٍةَطَقْن َراَدَقِم اًهْفَرَط

 نيسلا

 ةئالَنَو ٍطْسَبْلِل عب : طق .عبَس ناكر اه اهسار نكي
 و ه6 ل

 اَتبقَ عومجمو ٍنونلاك ٍبفَضِنَو نيَبطَفن ْن نم اَنْ .ٍنانسإلل

 . فل ِرْدَقب ٍطسَبْلآَو

 انين

 نضل



 في

 ٌداَضلآ

 ْمُكَحَو ٍراَدْقِمْلا يِف هِسأر ٍةَرِئاذ يف نيسلاَك ُداَضلآ ُنوُكَن

 بّلق كشك اهَضاَيَب ُلُكَشَو ِنيسلاَك اًهتَرْمشَو اًهِجيِطسَتَو اهَتَبََر

 .قوقشملا ٍزوللا
 ٌءاطلآ

 ال بلآ فضن ٌراَدَقِم ةّيئاَتْحتلآ َةَّدَملآ نأ لإ ٍداّصلاك ُنوُكَت

 ,لباكلا فِآلا ىلإ ِةَبسْنلاب الضأ ريوقت ىلإ الِئاَم ُنوُكَي

 ٍريِغّصلآ الهلاك اَهِسأَر َةَرْوَدو ٍةَسوُكْعَمْل ٍداَصلاَك ُنوُكَن

 ُهاَقْلآ

 ٍةَبَحَك ْمُهَنيَب ضايَبلاَو ٍطَقن سمح ْنِم اَهّسأَر ُنوُكَي
 يف فالج ل ِءاَبْلآ لوط ُدَمْلآَو ُزَوالآ َنْيَعَك َلِيِقَو لَجْرْفْسلآ

 ناقش مع ارو عم © رفمر هاظا

 .ٍناصقنلاو ةدايزلاو ٍعضولاو ٍلكشلا



 2 5 روع دا . قلص و 1 ثم هع علعح

 نع تنجو مل . هط لضلو بني ع ه_- جر هيض د ديلا" تكتب 0 5 ترحل را هر يبع مي د اصلا
 ها يا ل ع ىلا ماا هه

0 

 مذ عض وافو ا مة زرقا ب اص بالو ب اع 3 1 . اج 5
 52 0 , 0 7 21 ع

 هةعايأام مدكم مالا -2--2 1 8 تمسي مو. واصل 6 ١
 66 ل را تيد ع ا يا 7 0 ع 0 و 1 داع تأ 3 منوم 2 3

 5200000 يارب ا و د أ ويضع نان نو را 1: 9 8-4 310
 3 د : ليحمل كغ هم هيتس م 9 طل ا ملال تن تروس م آخ

 ف2 يس ل 00000 ذدوروشتلا ءاذعلا كح روج“ : 2

 اه دءاع تح ل نوب رك ثلا مف ٠ موكا هيرد شلل الش اسك 0 َّّى

 0 ئ ع ةص دن ره 00 ل ا ا "طهر 0 لوعت 2 ا 1 ا ا د ا -_ٍ ف 0|

 1 : هذ 707 * للا وت و رو 0 ع :
 0 . م هب "رجول لعب

 لسألا يلع تحخنو بم متطلب 0 را
 000 0 لا ا 101 ١ فق“

 ءاطلسو بل دن وسل ءاكمم 5-5 الا > فأقل :
 ام 530 د ما لا يا

 3 . هم :

 دشن ل لا

 2 ا كَ تفاكلا دوح

 قط اضل طلو نادي سي لا ادم ع

 86 اني يلنكأتيطن راسو لاس سندس يت. .
 1 هسا مو سم لحام انس ءو ةدم دل نيب عز اه و هرم نإ

 اح وهب ميقتشت طع ام همر 5: بيامآو نك ةراص' لانسر هايد اصلارسكتب رع ها
 ا 1 يصل لارا ليكي م ادع رف ملط وقت اص لس ال لا

 .اهتيراومو فورحلا ماسقا باب ةلمكت ثيح .ةيموقلا بتكلا راد ةطوطخم نم ناتحفص

 و -و

 فاقلآ

 0 سار ٍفاَقْلآ ٌسأَر َنوُكي
 ٌةَطَقن ِهِبَطَب ىلإ ِهِسأَر لاَضُنآ ٍرادَقِمَو :نوثلاو ذاضلاو نيِسلاَك

 .اًهِسأَر ٍءادِتبأ نِم فصِنَو

 كالا
 ا

 ؟ كلا راذقم اَهُسيِليََتَو ةظش لا ثلث اًهضار نورك

 ا/ا/ ١



 ها

7” 

 اندر

 ةطقب اًهُحيطنت قم ديا ياتْشتلا طسْبلاو فلا ثلث اًهُرُدَصَو

 اَهِسأَر َراَدَقِم لْعِجَي ْنم مُهْنِمَو اَهِسأرضاَيَبكاهْبَطَب ِضاْيَبَو

 اي ْنِم ةبكَرُم لِقَو ٍتاَداَص ثالث ْنِم اهْلْضأ لوقُيو بفلأ فض
 . ةَعِجاَر ٍءايَو ةطوسبم

 ماللآ
2 7 

 بير اهطشب ْنوُكيو ,سأر يغب ايو بفلأ نم بكر

 َتْلْمل نإ نونو فلا نم هرم اهنا كلتلا را

2 

 يبل
 ِءاَّرلاَك ُةّدَمْلآَو ٍاَوْلآَو فاَقلَو ِءاَفْلآأ سأرك اَهّسأَر ٌنْوكَي

 . ٍةَطوُسِبَمْل

 نونلآ

 تالت اهبل نيكْمَتبَو ٍبفْضَنَو َنْيَتْطْفن َراَدَقِم اَهْسْأَر نوكَي
 ْنِم صقلأ اهُتَرْمَشَو ٌرَم امك نيّملاَك اًهْطْسْبَو .َِرلاَك طق

 الم



7 9200 

 م ةهطزتكولكَ سو
 تجي ذكور اجيد هيو

 غئاصلا نبا ةلاسر ةمتاخو ةمتت

 ةرهاقلا يف ةيموقلا بتكلا راد عم اها الا ع

 ُديِزَي ال َيِولُعْلا اّمأ . ّىلفسو ٌيوَلُع عولا ةعبزأ ىلع

 ٍطقُن تب ٌراَدْقِم َنِْفّسلاَو طق ثالث ْنِم ْوُهَو نونلآ . سأز ىَلَع

 يلع اًهَسأَر اوُهبْشَو. ٍميِقَتْسُم ٍطخب ًايواسم اَهُهَجَو نوي

 “و نأ ُتِلاّثلاَو ْيَئاَض ْنِم ُبْكَرُم يناذلآو . :سرفلا ندب
 تلت دل ٍفارطأ ْنِ ٍدجاو لكَ نم هضاب رك

5 0 

 عبارلا اهلا . .لوألا يفلت نم ُهتعَجَر ديخالا ُتْلتلآ َنوُكَيَو ٍطقن

 ها فب

0 

 انها



071 

 اا

 5غ

 ِاَمْلآ َةَقَلَح ُلَمْعَتَو مق الب ٍءاَف سأَرَو لاذ فْضَن ُنوُكَي

 ِرْدَص يف ٍءاَمْلَآ ٍسأر ْنِم ٍةَرْعَش ُراَدَقِم لْخْدَتَو ِءَبْلآ َعَم ٌةَبْكَرُم

 .ٌبوُلَطمْلا ُلَصَحَيِف لاّدلآ صن

 ُواَوْلآ

 اَهقنعو ِءاَرلاك اهطَسْبَو فاَقْلآو ِءَفْلآ سرك اَهْسأَ ُنوُكي

 اَهْقْنُع تحت ْنِم ىّرخأ اواو َجْوْحَت ْنأ اهتحَص ٌةفِرْعَمَو .نيتطقت

 :اَهئاَرَحا لم

 فلا ماللآ

 اه دجال عن نم نيام نيل بي اأو.

 هت ما م 2ع

 لد اَهَساَر ُنوُكي لآ نم نام نافل هلاك لس نب

 وتلا نب لمص افلا نأ ل ١ نمار الهاون اهرخآو وُلد

 :ةيكرْملا ِءاَيلآ نه قع 3 ْناَك ْنإ ةرلعْملا لاَّدلآَو

 ام.



 يشاوحلاو تاقيلعتلاو تالاحإلاو رئاظنلاو رداصملاو عجارملا

 .5و4 :ناتيآلا .قلعلا ةروس ,ميركلا نآرقلا )١(

 .5هو 4و " :تايآلا .قلعلا ةروس .ميركلا نآرقلا (؟)

 نع ةروصم ةخسن .ءاشنإلا ةعانص يف ىشعالا حيص ,؛يدنشقلقلا يلع نب دمحا سابعلا وبأ (1)

 داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو .سراهفو تاكاردتساو تابيوصتب ةليذمو (م5١51١) ةيريمالا ةعبطلا

 ١. ص." ج.ت.ب.ةرهاقلا .رشنلاو ةعابطلاو ةمجرتلاو فيلاتلل ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا ,يموقلا

 ١. ةيآلا .ملقلا ةروس .ميركلا نآرقلا (8)

 .7؟715 ةيآلا .ةرقبلا ةروس .ميركلا نآرقلا (6)

 )١( ص ."ج ,س .م ء.ىشعألا حبص ؛يدنشقلقلا ١.

 . ؛ ةيآ .فاقحالا ةروس .ميركلا نآرقلا (1)

 ١. ص.7ج .س .م .ىشعألا حبص .يدنشقلقلا (8)

 5٠8. ةيآ.فسوي ةروس .ميركلا نآرقلا (9)

 )٠١( ص. ع .س .م ,يدنشتقلقلا ١.

 )١١( ص.” ج.ن.م .يدنشقلقلا ١.

 )١7( ص .”ج .س .م ءيدنشقلقلا 7.

 )١( ص .'7 ج .ن.م .يدنشقلقلا ”7.

 .ينوبلا ,سابعلا وبا خيشلا وه ) ١(

 .«تايولعلا» وأ «تامولعملا فورحلا رارسا يف تاراشإلا فئاطل» باتك وه )0 ١(

 .8-ا ص.” ج .س .م .يدنشقلقلا )١7(

 )١1( ص .؟"ج.ن.م .يدنشقلقلا 8.

 )١4( ص .7ج ءس.م .يدنشقلقلا 5.
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 :يبرعلا طخلا لوصا#

 (سوقتلاو ةرادنتسإلا ىلا ليمي يذلا وهو) يخسنلا رودملا :نيطخ ءدبلا ذنم برعلا فرع

 لبقو .رخآلا نم دحاولا قتشي ملو اعم آشن ناطخلاو .(عيبرتلا ىلا ليمي يذلا وهو) يفوكلا ىّوزملاو
 يف ثيرتلا يلع داوج روتكدلا عم ىرنو .اهلسلست يف ءارآلا تفلتخا تاروطتو لحارمب طخلا ّرم كلذ

 يعدي نا دحأ ةعاطتسا يف سيلو .يعطق مكح رادصإل دعب نحي مل تقولا نال طخلا ةأشن عوضوم

 برعلا خيرات : يلع داوج .د) نآلا اهفرعن يتلا مالقألا هذه نم مدقا نوكت دق ىرخأ مالقا ىلع روثعلا

 ءارآلا ىلع عالطإلا يف عسوتلل ١( صرال جء5ا/ دادغب ,يقارعلا يملعلا عمجملا .مالسإلا لبق

 , فحاصملا , يناتسجسلا . 3155 ص .5 ج /١59. ةرهاقلا ؛نادلبلا حوتف .يرذالبلا : رظنأ ةفلتخملا

 نبا ١7 4 ١. ص .ت .ب .ةرهاقلا .ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا تسرهفلا .ميدنلا نبا ١93707. ةرهاقلا

 قشمد ؛,نسح ةزع قيقحت .فحاصملا طقن يف مكحملا .ينادلا ١ ١5١, ةرهاقلا .يبحاصلا .سراف

 لضفلا وبأ دمحم قيقحت :نآرقلا مولع يف ناهربلا ,يشكرزلا للادبع نب دمحم ,15 ص:

 .يفاو دحاولا دبع يلع روتكدلا قيقحت .ةمدقملا :نودلخ نبا 717/1 ص ١. ج /١551. ةرهاقلا .ميهاربإ

 .؟ ج «س .م ءىشعألا حبص .يدنشقلقلا 5144-411١ ص.” ج -١157٠. ةرهاقلا ,يبرعلا نايبلا ةنجل

 .ةدايع حاتفلا دبع 5١ ١.  اديص .طخلا ىف ةلاسر .اضر دمحأ ١-55 ١. صدا7 ج:751-488- ص

 بدألا خيرات .فصان ينسح 0 ه ةرهاقلا .يبرغلا ملاعلاو يقرشلا ملاعلا يف يبرعلا طخلا راشتنا

 .مالسإلا لبق برعلا خيرات . يلع داوج .د . 01 - 71 ص 156١© ص .ةيبرعلا ةفللا ةايح وأ

 «ب .ةرهاقلا .سنؤم نيسح .د قيقحت .يمالسالا ندمتلا خيرات ,ناديز يجرج ١. ص ال جب .س .م

 ةرهاقلا ,مالسإلا لبق ام ىلإ هروطت خيراتو يبرعلا طخلا لصأ . يمان ىيحي ليلخ .58 ص." ج .ت

 ةباتكلا هصق .ةعمج ميهاربإ .ن ب, 1 ةرهاقلا :ةيبرعلا ةباتكلا روطت ,يصابرشلا ديعسلا ,,©6

 يبرعلا طخلا .ةحيرف سينأ .د ١., 5181 ةرهاقلا رصمب فراعملا راد ,57 ع ,أرقإ ةلسلس .ةيبرعلا

 راثآلل يسنرفلا دهعملا ,ةيمالسإلا ةفرخزلا رس .سراف رشب ء.١57١ توريب .هتلكشمو هتاشن

 عئادب ١, 574 دادفب ءيبرعلا طخلا روصم ؛نيدلا نيز يجان ١-58 ص ١5067 ةرهاقلاب ةيقرشلا

 ناسللا ةلجم ء:هروطتو هتأشن يبرعلا طخلا .يكم دمحأ رهاطلا .ن ١. 51/7 نادقب «يبرعلا طخلا

 ام



 طخلا خيرات يف تاسارد .دجنملا نيدلا حالص .د ,57/- 47 ص ١575. رياني 77 ع ؛طابرلا ,يبرعلا

 هروطتو يبرعلا طخلا لصأ . نيساي ةليهس ١ 41/5 توريب .يومألا رصعلا ةياهن ىلإ هتيادب ذنم يبرعلا

 يبرعلا طخلا لوصا يف ىلوا ةيرظن

 (5) ةيسيئرلا ةيبونجلاو ةيلامشلا ةيماسلا طوطخلا عرفت ةلسلس

 ءانيس روط طخ

 يلامشلا يماسلا طخلا اره نازاطخ يبونجلا يماسلا طخلا

 يمارالا يئاربعلا يف ةديدع طوطخ وفصلا يدومثلا ينايحللا ينيعملا يثبسلا دنسملا

 !ميدقلا ىرفصلا ايسآ 1 يريمحلا

 | يقيرغالا ينامهارب

 يناربعلا يئايرسلا يرمدتلا يولهبلا يطبنلا يدنهلا

 عيرملا
 يزعجلا طخلا

 5 (يشبحلا)
 يليجن رتسالا يكسورتالا يديللا 2 يجنرفالا يقيرغالا
 يبرغلا

 رخاتم يطبن

 ميدق يبرع ينيتاللا

 يبوقعيلا يروطسنلا مل سس

 (ينوراملا) (يقرشلا ينادلكلا) ثيدحلا ىخسنلا يقوكلا

 نذل ص .س .م ءيبرعلا طخلا روصم .نيدلا نيز يجان(©)

 ام؟



 1 53 : ١ لوصا يف ةيناث ةيرظن يبرعلا طخلا

 ةيسيئرل ةيبونحلا ةيلامشلا ةيماسلا ط ىرخا ةلسلس - وطخلا عرفتل ديونجلاو ةب ثلا 1 : ١

 ركبملا ينامنكلا

 يلامشلا يماسلا :

 قيتعلا يئانيسلا

 ينامنكلا
 يمارآلا

 يبونجلا يماسلا

 عيرم يربع 7

5 . [ْ 

 ْ ةديدع ىرخا طوطخ

 ديدجلا يئانيسلا | ١

 ظ ةريثك ةفلتخم

0 0 
 يبرعلا

 5 يرصع يربع بنيت اللا طوطخلا ةيبرغلا ةينين
 ةديدع ىرخأ طوطخ يئائيركت يركت يرهما

 غزامت

 س .م ؛نيدلا نيز (©) ص يلا
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 يبرعلا طخلا لوصا يف ةثلاث ةيرظن

 (*)رخآ يار ىلع يبرعلا طخلا ةلسلس

 ينايحللا يئبسلا

 نييناطحقلا نم ةيبونجلا ةيبرعلا لهال © يدومثلا يريمحلا دنسملا

 يوفصلا

 ةيلامشلا ةيبرعلا لهال اديس و ميدقلا ينايرسلا

 يدابنالاو يريحلا

 قارعلا يطبن وأ

 ؤ
 ري يي | ميصإ يس

ْ 
 ةيلاحلا ةيبرعلا طوطخلاو يخسنلاو يفوكلا ٍْ اثيدحلاو ميدقلا يشل ْ

 0 ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ل ا ل ا ل

 ؟ "ص .س .م ..نيدلا نيز (©)

 ينطولا سلجملا .يبرعلا نفلا ةيلامج : يسنهب فيفع .د /١51. دادغب .يومالا رصعلا ةياهن ىتح

 .تاعوبطملا ةلاكو .ةيبرعلا ةيطخلا ةباتكلا روطتو ةأشن .يفيفع ملاس يزوف ١. 5174 تيوكلا ,ةفاقثلل

 فيفع روتكدلا ١587. توريب نييالملل ملعلا راد .يبرعلا طخلا حور ءابابلا لماك 58١ ١. تيوكلا

 ١558. توريب .نانبل ةبتكم .نيطاطخلاو يبرعلا طخلا تاحلطصم مجعم .يسنهبلا

 1- حلوطتد- مطماان 776 8156© هإ لع طحلمحا# معوطأنع 5ءنروا ه0 ذاك اكل هناذع

 2 هنءادم عنا, ناطنعدعم 39.

 2- طل. معاعوقممس: هلا عج هاتر, ل هاناأأراع طاكامررت: 4. ال طممع, 4 ديصعر» هإ

 ممركأمبا ةبناآآ, 1930, مم. 1707-14

 امه



 3- 10.: 47هطأء طواعموءوطرب, ظرك اكاهرجنءم الا11 (1941) 22. 67- 104

 4- ملأ ةتلمدصكاقم: قع لطم (ءودع- 'انسونتع) طوعا همعلأع لع ااكاعت. .١ 1ا/,

18 -1155,1155 -1154 .2 ,1978 

 5- 14هطقصت30ل عاده: [1ةكامارع لع آه هاانوجءمانتع هجهطع, ان'071ءلل- طع لولا

 ظعربعمناطر كلمن عأأع كعلعر ظله. 43 لن 1 ءءون 7 هوا 1972, 25. 11, - 7.

 6- 8. 8ادعطغع, [م هلال ءاأمنا هني (00عهنا, طومو 1947, طط, 83- 89

 7- 8514. ُةطلسااذط, طقعطدأقأاا: خرا, مقوي. (1هلع 154نذناصسقمع) طاءنءاممءعلاع 0ع

 !"1ىامرداظ ا 0. كار آال, 1978 2. 1158- 9.

 8-ل (01ءئاعطم, 3و6 عا 71 زاك لع عزتا ةءءالانع عك ه6 ء5ك عمان» أه |ءعاالطع ل65 17101!ااك أك

 هراء عررك ها ملء عك , 8عزباماناط 1885 ءا 5.

 9- 31. 0601 عااز أسه عج 07146 7[ ءااا1 ن1 لع أ" ةغععانبجع ها كمر: طبوأ الاثنا, هةكاك, 58.

 10- م. الوو طعو ظردمل علت 1. عك ةعمااالع عع 4 عمطعد معةلودأمدت»ةوانعك, |اعذ (نهطتعتك لع

 1"©هواعر 1, 1966 22. 64- 3

 11- م. © مطعصفمال, م هطنئأتم ءاةتموعمطنء , 1ءنا ١٠ ندعال/عم- اكقام 1967. '1ءئا لآ

 امم 101

 12- :١0 عوررو (مث© سودءأل هز موطأ طوروربجأ, (نهن1و 2

 13- م. ![1عطنمت ظددوت 4ع قااثوجهمانأع هجاعتامأء, هداك 1803.

 14- تانروعمأ لدنك: اءمد (هااأوعفعاتعك تأ ا|هك ااا ةلاعأكاأعك لع أآع'07أنثا 1هالكانأ 7071

 موتو 1908.

 15- ع. ا<كتطصوعا: [ذاهرجنئعانع دعططا]ا/ معا, ظععاذم

 84-16قاعتسوع 8هلتوخكمو, اع مامرالع اكأه! 71 نالع تا أ هدناعرتكأم)ا لع أ' عاياس»ع هعهطعت

 لمردو |' قععافس»م ك اه مكدعءمانعأم لعد ععانصاءكم هج. كا . 2. 263- 7

 امك



 17- 1. 8هدعواطقا: 4طن [!هريق ه1 هسانلا هرا طءدعماممدكأطتو, هتك اذاةتلتعقر اعل]1 -

 2ك, 1948, 1-0

 18- 1ل.: 5اعدنءورنا اندءك هز رامعطأع الل ال ا»مع, مؤ 0 ءداقلأك, !ا/ (1961), 2. 15- 3

 19- ل. 53030: 8107© كال /اوالالءاان ىال» 3عاطعو ءا (هماكاعذ, ا؟اطأ , الجل (1977).

 20- مهوعووقرتع 5عطتصصعل» منامجتع مااثوعومارت, !ءمدموعممأطرب هإ 1ءأنعأماكب

 ةعءانمم اللا / 1, اعزنلعم 70.

 21- 5| مءوارع لع ذوعالا ة/مايانءماج معمم وبك الع |”'طتداوأرع لع |' ةءايصع عت |ءع5

 م4:هاعد كاي آل ءلز وع, ل4, 7 (1827), ط2. 209 - 1

 22- ال. 1. 521201: [عاهجنع ءمااتععهصأرن, '1طقمعد دل 11نلذمم, امزتلمن3 78.

 23- لومتوع 5ذهانلعا - '!طمتصأ لع: 172 لعانءامرمعرا تا هك ةعوطتع 3ععاوار هتتاطلعع

 طلاكاوررب نإ ةعوطتع اذ( تمانع, طقم. ٠

 24- 10.: [. ”قععاويرع وموطم ها ىمرب تنقال وما هج ءماءانمأع, لومك [آ.' طعءااننعع هنأ اه

 موعطواموأم لعع معلما ءكب حكدقدمل مالك 8ةئزؤ 1963, 5. 249- 261

 25- 10.: اءعك هرآعأءك لع [' ةععالدمء هجوطع, ن معمومو ك'ابرثع ازيوفا] نيم ءتععررنع 1ع

,151-157 .(1966) /7201 

 26- 1ل.: ثا اكلها( 151 - 157 (آ]ع ممهلع ةردطع), عاونعاممعلاأ لع ا'اذاه»ت اغار 0,

8 .5 -1145.14 -1144 .26 ,1171978 

 27- 513 1]كل/, آع' 6ءااايعع را مهطع ءا عر هراواراعك, انع5ذ (نهطت أذ لع !'0هداع, م06

 28- 10.: 5اوبا ل[ ءمنا١ الكعك هإ لل عمطتع اللءأااءاع, ميدو 0: ءمافاأك, 1ا/ (1961), 2. 15- 3

 29١ ...: ان'ةءءااابجع 4ع هطع, كمآ جوتمعأا ]ع هناجوند , 8عالا مانا,

 اما



 .ه ال77 ةنس يفوتملا يربعجلا ميهاربإ نيدلا ناهرب خيشلا وه )١5(

 ا/ل.١١ ص.” ج .س .م ىشعألا حبص :يدنشقلقلا )3١(

 نأ ىلإ ةيرظنلا هذه باحصأ بهذ دقف .أطخ ةفوكلا ةنيدم ىلا طخلا اذه بسن :يفوكلا طخلا

 .يبرعلا طخلا روص اوددع سانأ هدّلو .عيبرتلا ىلا ليمي يذلا فاجلا يفوكلا طخلا نم تدلوت مالقالا

 لدت ةنرامعلا شقنو ناّرح شقنو دبر شقن اهنمو ةروطتملا ةيطبنلا طوطخلاف .كلذ ريغ وه عقاولاو
 بهذ يذلا عبرملا طخلا اذهو .عيبرتلا ىلا ليمي أطخ طابنالا نع اوثرو اميف اوثرو برعلا نأ ىلع

 ةفوكلا ءاشنإ نم ادهع مدقأ وه مالقالا هنم تقت تقتشا يذلا يفوكلا طخلاب هتيمست ىلإ ةيمستلا باحصأ

 ص .ةيبرعلا ةباتكلا ةصق) ةعمج ميهاربإ يأر ىلع حجرألاو .ةرجهلل ؟ ١و 4 نيب تيتب اهنا قورعملا

 يطبنلا طخلا روض نم ةسبايلا ةروصلا تدوج ةفوكلا نا ةلاسملا هذه يف باوصلا نوكي نأ (؟1

 لوالا نرقلا نم لوالا فصنلا يف ةفوكلا يف عاذ يذلا طخلا ناك دقو .اهب تفرع ىتح اهيف تعدبأو

 طخلا ىلوالا .ثالث روص ىلع يرجهلا

 رماءهع نمل ................ ةلاجا|
 بلع هال ل-“لملا دبع هلئا دع
 0 هللا هماررصوملارما
 5 م اذه ا! كارم هلع مم
 م مام لا هيميزنملا
 ميدقلا يفحصملا ملقلا يقرشملا يفوكلا ملقلا ةيدجبا

 ةفيلخلا لبق ام دهعل دوعي رجح نم ةيفوك ةباتك

 .ةرجهلل لوالا نرقلا نم ناورم نب كلملا دبع

 اعمج اهرابتعا نكمي ةثلاث ةروصو ففخملا ريرحتلا طخ يه ةنيل ةففخم ةروصر .يراكذتلا يفوكلا

 ةيكلملا طوطخلا نيسحت ةلجم رظنا) : ًاراشتنا رثكألا وهو ٠ فحاصملا طخ ىه ىتلا نيعونلا نيب

 قود هه فا )باغ دنع( كسار تام يدع عجم

 قال شو 5 وزدص
 فحاصملا يفوك ةيدجبا فحاصملا يفوك ةيدجبا
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 دعاوق نييعتب تناك مهنامز يف ةربعلا نأ يديحوتلا نايح وبأ ركذو .(35 ص ١5147. ةنس ةيرصملا

 .يماشلاو ؛يسلدنالاو ,يندملاو .يكملاو .يليعامسإلا :ةدعاق ةرشع اتنثإ يهو هعاوناب يفوكلا طخلا

 ملع يف ةلاسر) يرصملاو .درجملاو ءيناحيرلاو ,بعشملاو .يدادغبلاو .يسابعلاو ,يقارعلاو

 :ًاعون نيسمخ ىلع ىبرأ ىتح عونتي يفوكلا طخلا ذخا يسابعلا رصعلا ذنمو ٠١(. 75 ص .ةباتكلا

  يسدنهلا عبرملا يفوكلا طخلا  عبرملا يفوكلا طخلا  طوقنملا يفوكلا طخلا  ميدقلا يفوكلا طخلا

 طخلا  يرئادلا يفوكلا طخلا  يبرعلا يطبقلا يفوكلا طخلا  روحملا عبرملا يسدنهلا يفوكلا طخلا

  (اعم مهب وأ ةيسدنه وأ ةيتابن ةيفرخز رصانعي) فرخزملا يفوكلا طخلا  فحاصملا زارطل يفوكلا
 عئاشلا) رهزملا يفوكلا طخلا  (سلدنالا يفو برغملا يف رشتنملا) رفظملا وأ روفظملا يفوكلا طخلا

 يفوكلا طخلا  يجنرطشلا يفوكلا طخلا  (ناريإ يف عئاشلا) يناريإلا يفوكلا طخلا  (ناريإ يف

 (يكولمملا) يفوكلا طخلا  يرحبلا (يكولمملا) يفوكلا طخلا  يبويالا يفوكلا طخلا  يمطافلا

 طخلا  قروملا يفوكلا طخلا  بكرملا يفوكلا طخلا  (طبارتملا) دوقعملا يفوكلا طخلا - يسكرشلا

 ملق ةطق ةعيبط نا ًاتيقي فورعملا نمو ققحملا يفوكلا طخلا  قشملا يفوكلا طخلا  لئاملا يفوكلا

 ةنيابتم ريغ هفورح موسر تدرج يذلا يفوكلا طخلا هب بتكي ناك يذلا يسرافلا بيطلا بصق
 يف ىلوألا نورقلا يف تبتك يتلا فحاصملا ةباتك يف ةحضاو ةفص يهو .دحوم ضرغب وأ ضرغلا

 ظحول دقو .قيقد ريغ ايرب َتيِرب زوأ ةشيرب وأ (فرحملا) دحلا مولتم ملقب بتكت ملو مالسإلا ردص
 بسن ىلع اوجهن دقو ,فحاصملا ةباتكل اذه اوزع يفوكلا طخلا اوبذهو اونسح نيذلا ءامدقلا نأ

 يفوكلا طخلا يفو .ةميدقلا روبقلا دهاوش اهب تبتك يتلا ةيفوكلا فورحلا يف اهدهاشن امك ةبسانتم

 فرحلا ءدب يأ) فيلجتلا عنتمي امك .ءارلاو لادلاو ماللاو فلالاك :ةطقنب فورحلا ضعب ءدب عنتمي

 ةياهن ءاهنإ يأ) ةيظشتلا عنتميو ميملاو واولاو ءافلا يف (ثلثلا طخب ءافلاو واولا ءدبك ملقلا نسب

 نم فرحلا ءدب يأ) سيورتلا عنتميو .فاكلاو داصلاو ءابلاو ءاطلاو ءاحلا يف (ًاعيفرو ًاقيقد فرحلا

 ةدقع سمط عنتمي امك (ماللاو فاكلاو ءاطلاو ءارلاو لادلاو ميجلاو ءابلاو فلالا يف (ملقلا ضرعب هطق

 هؤاخو ؛(ةحتفلا ءايمع نوكت ال يأ) ماللاو واولاو ءاهلاو ميملاو فاقلاو نيغلاو نيعلاو ءاطلاو داصلا

 ةعومجملا ءاخلا نع فلتخت يهف فالخ نم (لفسالا اهساك يهو اهتقارع عمجت ال يا) قترت ال

 طخلا نم ةدرفملا ميجلاك اهلقسأ نم ةقارع اهل نوكت ال يأ) قرعت ال هميجو ةيثلثلا ساكلاو سارلاو
 .ىشعالا حبص ." ج .ةوفصلا ةوفص) طق تبثت ال يه لب ةروص طخلا اذه يف ةزمهلل سيلو .(يثلثلا

 .("ج
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 وووامم 2244 6ت-
11 

 ينفقون فورد مملا

 كفدحا ؟1!1الااربما
 قا 3 اد

 (قشعملاو قروملاو طسيملا) يفوكلا طخلا فورح
 .ه 1١ 781/ ةنس رداقلا دبع دمحم اهبتك امك

 ) )1١ص ."ج .س .م .ىشعألا حبص :يدنشقلقلا ١ موف له ىف." 188:17

 5١. ص .باثكلا بدأ: يلوصلا (1)

 ١١. ص.” ج .س .م :يدنشقلقلا ("")

 وه جردلاو .جردلا عطق وه ةباتكلل برعلا همدختسا قرولا نم عطق ربكا :راموطلا ملق (14)

 فصن يزاوي عطق وه راموطلاو .ميدألا وأ قرولا وأ ىدربلا نم امإ ذختي جردلا ناكو .لماكلا فلملا

 اذهب قرولا ىلع بتكي ناك يذلا طخلاو .ةخرفلاب يدنشقلقلا نمز يف هنع ربعملا وهو .جردلا عطق

 .همساي عطقلا

 لجا» :لوقلاب ( 54 ص .7ج ,ىشعالا حبص) .تسرهفلا» يف راموطلا ملقي ميدنلا نبا فّرع دقو

 صر) .هب كولملا ىلإ بتكلا ذفنت تناكو .ملقب بتك امبرو ةفعسب مات راموط يف هب بتكي لاقثلا مالقالا

 يف مدقتملا نمزلا يف مهتامالع بتكت ءافلخلا تناك هب نأ ءىشعالا حبص» يف يدنشقلقلا ركذو ١(.

 راطقالا رشانمو تايالولاو تابتاكملا ىلع هتامالع ناطلسلا هب بتكي ناك مهدعب نمف .ةيمأ ينب مايأ

 ليلجلا ملق ةوقل» ١7(: ص) ءتسرهفلا» يف ءاج هتاعرفتو راموطلا لصأ فصو يفو .( 027 ص. ؟ج)

 ناملق هنم جرخي حاحصلا ريماوطلا يف ضرالا كولم ىلإ ءافلخلا نع هب بتكي بتاكلا بلص قدي

 حابيدلا ملقو .ةبرشالا ملقو عيمسلا ناملق هنم جرخي طسوالا تالجسلا ملق .جابيدلاو تالجسلا

 حابيدلا نم جرختسملا قاوطلا يف لمعي يذلا ريبكلا راموطلا ملق هنم جرخي ريماوطلا يف هب بتكي

 ىلإ ءافلخلا نع هب بتكي راموطلا نم جرختسملا ليقتلا ريفغصلا نيثلثلا ملق جافرخلا هنم جرخيو

 .«قافآلا يف ءارمألاو لامعلا



 (ةيريمالا) يدنشقلقلل ىشعألا حبص ةعبط نع.راموطلا ملق

 هيف سيل طوسبم ملق هنأ ىلع راموطلا ملق فصو ةلقم نبا نع ًالقن «ةباصإلا جاهنم» يف ءاجو

 يمس ثلثلا ةميقتسملا طوطخلا نم هيف ناك نإف .ةنيدملا فحاصم هب تبتك ام اريثكو ريدتسي ءيش

 .”ج .ىشعالا حبص) نيثلثلا ملق يمس ناثلثلا ةميقتسملا طوطخلا نم هنم ناك نإو ثلثلا ملق

 لصا وه راموطلا ملق نأ كلذ راموطلا طخ ةبسن ىلإ ةحاسملا يف طوطخلا بسنتو .(48 صا"

 وهو هثلث رادقمب هنم ثلتلا طخف .نوذربلا رعش نم ةرعش نورشعو عبرأ هضرع ةحاسم .طوطخلا

 وهو هيثلث رادقمب نيثلثلا ملقو :ةرعش ةرشع اتنثا وهو هفصن رادقمب فصنلا ملقو تارعش ينامث

 هب بتكي يذلا ملقلا نأ «ةباصإلا جاهنم» يف ءاجو ( 48ص "ج .ىشعالا حبص) ةرعش ةرشع ينامث

 نا نكميو لمانالا سوؤر عسي ام ةحتفلا ىلعأ نم هنم ذخؤيو رضخالا ديرجلا بل نم راموطلا طخ

 ظيلغلا ضيبالا صوبلا بصقب ةبرعملا ,دوهعلا ةباتك يف لحلا رقتسا دقو . يسرافلا بصقلا نم نوكي

 نم راموطلا هب بتكي يذلا ملقلا يف دب الو .يلبقلا هجولاب ديعصلا رئازج نم هبصق يقتني بيبانالا

 :ناتقيرط هيف بتاكللو .ساطرقلا يف ربحلا ملقلا جم يف هيلإ جاتحي ام ردقب رثكا وأ قوقش ةئالث

 يرجتف .ققحملا ةقيرط ةيناثلاو ؛ريوقتلا ىلا ليملا ىلع هيف لاحلا يرجتف .ثلثلا ةقيرط .امهادحإ

 راموطلا ملق صاصتخا هتزوجرأ يف يرمرسلا ركذو .ريوقتلا نود طسبلا ىلإ ليملا ىلع هيف لاحلا

 ىلع ًالتفنم ههجوب قيراعتلاو .هسنب تادملاو .ملقلا هجوب نوكت اهلك هتاريدستم نا ,اهدحأ :رومأب

 اهتابنجو ةددحم اهطاسوأ هيف فاقلاو ءافلاو .ةرودم ةحوتفم نوكت هنم ميملا نا .يناثلا .نيميلا

 يبناج نم لصفلا نوكي نا عبارلا . روطسلا نيب هلثمك فالحالا نيب ضايبلا نوكي نا .ثلاثلا .ةرودم
 .ةلوكشم فاك الو ةرّودم داص هيف نوكي الأ سماخلا .رادقملا يف ايواستم ساطرقلا

 .ءابلاو .فلألا ىف سيورتلا هيف لخدي هنأ : هتيفلا يف يراثآلا نابعش نيدلا نيز ىلوملا ركذ
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 اهيف زوجي ال ةحوتفم اهلك .ةققحملا فلأ 5 ةعومجملا فاكلاو ءاطلاو .ءارلاو لادلاو .ميجلاو

 55-6٠ ص 7 ج .ىشعألا حبص) رظنا .لاحب سمطلا

 .تابتاكملا رافص يف بتكي ام ةروص _رل

 .س .م.يدنشقلقلا نع
 س .م .يدنشقلقلا نع .راموطلا رصتخم ملق

 بلص قدي هتوقل» هنا ءتسرهفلا» يف ركذ دقف .هعافتراو هربكل ليلجلاب يمس :ليلجلا ملق (25)

 :ناملق هنم جرخي .حاحصلا ريماوطلا يف ضرألا كولم ىلإ ءافلخلا نع هب بتكي ناكو ..هب بتاكلا

 يتلا املق نيرشعلاو ةعبرالا نا ميدنلا نبا ركذيو ١7(. ص .تسرهفلا .ميدنلا نبا) جابيدلاو تآلجسلا

 .ليقثلا فصنلا ملقو .ريبكلا راموطلا ملقو ,ليلجلا ملق يه مالقا ةعبرا نم اهنأكو اهجرخم اهركذ

 ص .تسرهفلا) مالقالا وبأ وهو ليلجلا ملقلا نم ةعبرالا مالقالا هذه جرخمو .ليقثلا ثلثلا ملقو

04). 

 | 56 م | 00

 .س .م ؛يبيطلا نع .ثلثلا ليلج ملق .(دجنملا .د قيقحت) يبيطلل باتكلا ةباتك
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 فرعيو مالقالا نسحأ وه ًاملق عرتخا لهس نب لضفلا نيتسايرلا وذ اشن امل» هنأ ميدنلا نبا ركذ

 ملق ءيسايرلا نع فصنلا ملق .ريبكلا يسايرلا ملقلا كلذ نمض مالقأ ةدع ىلإ عونتيو يسايرلاب

 ملق :عاقرلا ملق ءيشولا ملق .روثنملا ملق ,ققحملا ملق .ثلثلا فيعض ملق ,فصنلا ريغص ملق .ثلثلا

 حبص) يدنشقلقلا ركذو ١(. 5 ص .تسرهفلا) ضايبلا ملق .سجرنلا ملق .ةيلحلا رابغ ملق .تابتاكملا

 يزجسلا فسوي نا «ةليصفلا حرش يف يمحلا ثاحبالا» بحاص ىلا دنس ١( ص .7 ج ءىشعالا

 ريزو لهس نب لضفلا نيتسايرلا وذ هب بجعأف ةنسح ةباتك هبتكو هنم قدأ املق ليلجلا نم عرتخا
 .يسايرلا ملقلا هامسو هريغب بتكت الو هب ةيناطلسلا بتكلا ررحت نأ رمأو نوماملا

 .س .م .ييبطلا نع .يسايرلا ملق

 وا (راموطلا) ةميقتسملا طوطخلا نم ذخأت مالقالا نأ غئاصلا نبا ركذ :نيثلتلا ملق (18)

 .نيثلثلا ملق يمس نيثلثلا طوطخلا نم يزاوي ام هيف ناك امف ,ةفلتخم ًابسن (ةيلحلا رابغ) ةريدتسملا

 ملق هب جرخي ريماوطلا يف هب بتكي جابيدلا ملقو» ١١(: ص) ءتسرهفلا» يف ركذ دق ميدنلا نبا ناكو

 نيثلثلا ملق جافرخلا هنم جرخيو جابيدلا نم جرختسملا ريماوطلا يف هب لمعي يذلا ريبكلا راموطلا
 هنم جرخي قافآلا يف ءارمالاو لامعلا ىلإ ءافلخلا نع هب بتكي راموطلا نم جرختسملا ليقثلا ريفصلا

 ملقو .ءيش هنم جرخي ال فانصالا يف هب بتكيو نيثلثلا نم جرختسيو روبنزلا ملق :مالقأ ةثالث

 ملقو ليقتلا نم جرختسم كولملا ىلإ فاصنالا يف هب بتكي مرحلا ملقو .هنم جرخي حتفملا

 ..كولملا نيب فاصنالا يف هب بتكي نيثلثلا نم جرختسملا تارماؤملا
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 دامح نب قاحسإ نع ذخأ يزجسلا ميهاربإ نا ساحنلا نع «ىشعالا حبص» يف يدنشقلقلا ركذو

 .(١؟ ص .؟”ج ءىشعالا حبص) نيثلثلا ملق هامس هنم فخا املق هنم عرتخاو ليلجلا

 ميهاربإ نع امهذخأ دق ناكو ثلثلاو نيثلثلا يملق نم لوحالا هعرتخا :فصنلا ملق (19)

 .(١١؟ ص 7 ج_ىشعالا حبص) يِزجَّسلا

 ىلع مأ ءطسبلاو ريوقتلا رابتعا ساسأ ىلع نوكت له .هتبسن يف باّتكلا فلتخا :ثلثلا ملق )١(

 نورشعو عبرا راموطلا ضرع نأ ثيح نم كلذو .راموطلا ةحاسم ثلث يواسي هنا رابتعا ساسا

 ةفرحم ملقلا اذه ةطقو .كلذ نم ثلثلا يهو تارعش ينامث ثلثلا ضرعو :نوذربلا رعش نم ةرعش

 سيورتلاو طسبلا ىلا هنم ليمأ ريوقتلا ىلا وهو ملقلا فرحب ألإ ىتاتت ال تاريمست ىلإ هيف جاتحي هنال

 .مزال هيف

 دنرجخ قجتبا موهوب م
 ففذععصرخس مويس
 مندممل تل 2 ةفغشئمس

 بسك ى )الآ ىهه ,فيفخلا ثلثلا ملقو ليقثلا ثلثلا ملق
 .س .م .يدنشقلقلا نع

 ثلثلا ملق ةيدجبا

.)٠٠١-4 

 ليقثلا ثلثلا :لوألا عونلا

 هذهو .هركذ مدقت ام ىلع تارعش ينامثب هتحاسم ةردقملا وهو ,ثلثلا ليقث هيف ليق امبرو
5 . . 5-5 .- 

 :ةبكرمو ةدرفم ةروص
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 فيفخلا ثلثلا ملق : يناثلا عونلا

 الإ ,ليقثلا ثلثلا روصك هّرَوصو .فصنلا عْطَق يف هب بتكي يذلا وهو .ثلثلا فيفخ هيف لاقيو
 .ريسي رزنب هنم ريداقم فطلاو ًاليلق هنم قدا هنأ

 فونا نع غئاصلا نب نمحرلا دبع هركذ ام ١٠١5( ص ”ج) ىشعالا عبص يف يدنشقلقلا تبثاو

 ام ىلع طقُت عبس ردق هتاطوسبمو هتابصتنم نوكت ليقثلا نأ ليقثلا ثلثلا نيبو فيفخلاو ثلثلا نيب
 .ًاليلق كلذ نع صقن نإف .طقن سمخ هنم كلذ رادقم نوكي فيفخلا ثلثلاو .مدقت ام ىلع .هملق يف

 .يؤلؤللا ملقلا يمس

 امهذخا دق ناكو ثلثلاو نيثلثلا يملق نم لوحألا اهعرتخا يتلا مالقالا نم :يجئاوحلا ملق )1١(

 ١١(. ص ..”7”ج .ىشعألا حبص) ساحنلا هفصو ام ىلع عوصقم ملق وهو ّيِزْجّسسلا ميهاربإ نع

 لصتم ملق وهو ثلثلاو نيثلثلا يملق نم ررحملا لوحالا هعرتخا ملق :لسلسملا ملق (؟1)
 .(3 ص. ؟”ج ؛ىشعالا حبص) هريغ نع لصفنم ءيش هقورح يف سيل فورحلا

 يراصح هرق طخب ةلمسب :لسلسملا ملق

 د



 وهو .ثلثلاو نيثلتلا يملق نم ررحملا لوحالا اهعرتخا يتلا مالقالا نم :ةيلحلا رابغ ملق (77)

 حبص) يدنشقلقلا هركذو .رودملا يفوكلا طخلاب لصتم وهو ميقتسم ءيش هيف سيل ريدنتسم طخ

 هتيؤر نع فعضي رظنلا ناك هتقدل رظنلاب ةيلحلا رابغب ملقلا اذه يمس دقو ”١(. ص.” ج ,ىشعألا

 عطقلا يف هب بتكي يذلا وهو .هل هتيطغتو رابغلا ناروث دنع ءيشلا ةيؤر نع فعضي امك هتقدل

 .ريطلا قرو اهتحنجا ىلع لمحت يتلا مامحلا قئاطب بتكت هبو .هريغو ريطلا قرو نم ريغصلا

 ريغ نم دقعلا حتفم .خسنلاو عاقرلا نم دلوم ليئض ملق وهو كلذل .حانجلا ملق هيمسي مهضعبو

 ج ؛ىشعالا حبص) خسنلاو عاقرلا نع هعرفتل ريودتلا ىلا ةلئام هتطق نوكت نأ يغبنيو .هيف سيورت

 يراثآلا ةيفلا يفو .رارسالل طخلا اذه نأ ١( ؛ ص) .باتكلا فانصأ» يف ةلقم نبا ركذو ١58( ص."

 دق ميدنلا نبا ناكو ١١[( ص .يبرعلا طخلا عئادب :نيدلا نيز يجان) ثلثلا فيفخ وه رابغلا ملق نأ

 ١5(. ص .تسرهفلا) يسايرلا ملقلا نع ةعرفتملا مالقالا نم ةيلحلا رابغ ملق نأ ركذ

 لاذ طوو قاف ففي عوير سومري وسعر ل هوس لاما

 تقالا ال ءرونر
 ةيرعاس مم

 م ارصعب ذل مع هير ىلع م الان
 للاعاللطيطعل' دله دعأ مهن نوع خول
 روم: ءيوأ_ اص قيسرع وع سا:

 اكن رمح اهلا ب قر خ نع دش

 ا عاهد سام

 هس سس ءاتنان
 لقا رع # لوى مايا اليس ورك ورهف

 ماهتناءرقق طي هانر مو عام بضع

 س .م ,يدنشقلقلا نع.ةيلحلا رابغ ملق

 نيثلثلا نم جرختسم تارماؤملا ملق نأ (١١ص .تسرهفلا) ميدنلا نبا ركذ :تارماؤملا ملق (©4)
 حبص) يدنشقلقلا ركذ ساحنلا نعو .ثالثالا يف هب بتكي امك كولملا نيب فاصنالا يف هب بتكي هنأو

 .نيثلثلاو ثلثلا يملق نم هعرتخا لوحالا نأ (١١ص 7 ج ىشعالا

 . غّئاصلا نبا ةراشإ ىوس هل فصو الو هنع جذامن ىلع رثعأ مل : ثدحملا ملقلا (5)

 .غئاصلا نبا ةراشإ ىوس هل فصو الو جذامن ىلع رثعا مل : جّمْدَملا ملق (57)

 ىلع نوبتكي سانلا لزي مل» ١8( ص) ميدنلا نبال تسرهفلا يف ءاج : ققحملا ثلثلا ملق (7)
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 فحاصملا تصتخا نويمشاهلا رهظ نيحف ةيسابعلا ةلودلا لوأ ىلإ هانركذ يذلا ميدقلا طخلا لاثم

 نسحيو ديزي لزي ملو .يقارو ىمسي يذلا ققحملا وهو يقارعلا ىمسي طخ ثدحو طوطخلا هذهب

 ركذو ..كلذ يف سانلا رخافتف مهطوطخ ديوجتب هباتكو هباحصا ذخاف نوماملا ىلا رمألا ىهتنا ىتح

 مسر دق ثلثلا طخ نأ ١١5( ص س .م ةيبرعلا ةيطخلا ةباتكلا روطتو ةاشن) يفيفع ملاس يزوف

 هفورح تققحت ام وهف ققحملا ثلثلا امأ .قلطملا ةروصو ققحملا ةروص :نيتروص ىلع اميدق

 كلذ عبتتساف فورحلا مجارت بنجت عم رطسلا ىلع ةءورقم تحبصأو هل ةلضافلا ةبسنلاب تديقتو

 مل يذلا وهف قلطملا لكلا امأ .امهيتلكاش ىلع امو واولاو ءارلا لثم ةلسرم فورحلا ضعب مسر

 وأ فلالا لوط لثم دعاوقلاو بسنلا ضعبب ديقتلا نود ةرح ةءورقم تحبصأو ةققحم هفورح مسرت

 كباشتلاو يلجلاو بيكارتلاو قلطملاو ققحملا اتملك تحبصأ اذهلو .فورحلا نم ءازجأ ضعب كمس

 .نائلثلاو نافصنو

 النام
 .(لوبنطسا يس

 تاعيقوتلا هب بتكي رييكلا ثلثلا فيفخ نم ملقلا اذه جرخم نا ميدنلا نبا ركذ :عاقرلا ملق (؟8)

 يف هب ُبَتْكُي هنأ وه ملقلا ىنعم نا 1١5-/١717( ص .7ج) ىشعألا حبص يف يدنشقلقلا ركذ دقو

 يف امو صّصقلاو ةفيطللا تابتاكملا اهيف بتكت يتلا ةريغصلا ةقرولا دارملاو ,ةَعّفر عمج عاقرلا

 لصالا يف هّروصو ءريغصلا عطقلاو يروصنملا نم ةداعلا ِعْطَق يف هيف بتكي يذلا وهو .اهانعم

 :رومأ يف هفلاخي هنأ الإ بيكرتلاو دارفإلا يف عيقوتلاو ثلثلا فورح روصك
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 .ثلثلا ملق نم ريودتلا ىلا ليما وه يذلا عيقوتلا ملق نم ريودتلا ىلا ليمأ هملق نأ_اهدحأ

 يف ةلاسر» باتكلا اذه فلؤم - (بّتَكملا غئاصلا نب نمحرلا دبع خيشلا) نا يدنشقلقلا ركذيو

 .عيقوتلاو ثلثلا نم رصقأ نوكت ةياربلا يف هملق ٌةَفَلَح نا هدافا «ملقلا يربو طخلا

 .عيقوتلا فورح نم فطلاو قدا نوكت هفورح نا يناثلا

 ثلثلا فالخب .ليلقلا يف الإ اهتاوخأو ةدرفملا فلألا نم هتابصتنم يف عقي ال سيورتلا نأ ثلاثلا

 .مزال امهيف سيورتلا نإف عيقوتلاو

 ,ميملاو ءفاقلاو .ءاقلا كلذكو .ةريخألاو ةطسوتملا نيعلا يف سمطلا يق بلغي هنأ - عبارلا

 الإ نوكت ال اهنإف ةأدتبملاو ةدرفملا نيعلاو ًءاطلاو داصلا امأ .ةققحملا فلآ ماللا ةدقعو .واولاو

 .ةحوتفم

 .نيميلا ةهج ىلإ ةلامملا فلالاك هريغ يف دجوي الام فورحلا نم هيف دجوي هنأ سماخلا

 :ىهو هتينقتو عاقرلا طخ تامس

 نخثلاو عمجلاب لكشلا عنمل صخي هنال عاقرلا تثش اذإ ٌرْوَدو

 نفدلاب رتسي نوفدملاك كرفلا هب رتاس ةءاربلا محش هل رفوو

 يندت هدض ىلإ ام هنع دعاين اننأاو عاقرلا دض انناحيرف

 طخ نيب ةقالع ال نأ ىلإ ١1 ١( ص .س .م .ةيبرعلا ةيطخلا ةباتكلا روطتو ةأشن) يفيفع هبنو

 ةيدايتعالا ةباتكلل نيللا طخلا نم ميدق نمز ذنم ربتعت ةعقرلا نأ ذإ ثيدحلا ةعقرلا طخو ميدقلا عاقرلا

 وه عاقرلا طخ لكش نأ ىلإو كارتالا دي ىلع يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يف هدعاوق تددحت ىتح

 ةزاجإلا وأ ميدقلا عيقوتلا طخ هسفن وه اميدق عيقاوتلا طخ نا امك .ًايلاح ةزاجإلا وأ عيقوتلا طخ لكش

 .ةزاجإلا وأ عيقوتلا طخ اهئامساب لدبتساو عيقاوتلاو عاقرلا اتملك تلمها مث نمو .ثيدحلا

 م1١5



ُ 1 0 

 .س .م ,يدنشقلقلا نع .عاقرلا ملق ةلمسب تار ض ريع م

 عاقرلا ملق

 59 قيقحتلا 7١ص) .باّتكلا ةباتك نساحم عماج» يف يبيطلا نبا ركذ :ناحيرلا ملق (؟4)

 فورح عضوكو خسنلا ىلا يشاوحلاك ققحملا ىلإ سايقلاب ناحيرلا نا باوبلا نبا نع (طوطخملا
 ال ناب ناملقلا ناذه صتخيو .هملق ةلمجب طبضي .ةقد هيف نا الإ ققحملا فورح لاثم ىلع ناحيرلا
 .نيربنم انوكي نأو ءاف الو فاق الو نيع الو واو الو ميم امهيف سمطت

 وه يناحيرلا طخلا نأ ١١١( ص) ءيمالسإلا يبرعلا طخلا» هباتك يف يروبجلا يكرت ركذو

 يف بجع الو ماللاو فلالا ةصاخو ةقسانتمو ةبسانتم عاضوأب هفورح لخادت الول يناويدلا طخلا

 ةهباشم هفورح تراص هريوطت دعبو .يناحيرلا طخلا نم قتشا دق يناويدلا طخلا نا انملع اذا كلذ

 ملق وهو (معان) قيقد وه ام يناحيرلا طخلا نمو .يناحيرلا طخلاب يمس اذهلو .ناحيرلا تاريبعت

 ةماقتسا لقأ هفورحف ريبكلا يناحيرلا طخلا امأ .ثلثلا نم هقاقتشا رثكا هنا الإ .ريبكلا ققحملا نم قدا

 ةلاطتساب ةقيرط ركتباو هيف عربو نالزغ كب ىفطصم طاطخلا عونلا اذه نقتا دقو .ريبكلا ققحملا نم

 ص) لوقيف يروبجلا كردتسي مث .ينالزغلا طخلا همساب ًانايحا ةقيرطلا هذه تيمس ىتح هفو .>

 ءاجرأ يف رشتنا ثيح باوبلا نبا وه ةرم لوأل هبتكو هدعاوق عضو يذلا طاطخلا نأ 7
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 .قيض قاطنب نكلو ًاليوط اذمز ققحملا طخ راثدنا دعي هب ًالومعم لظو يمالسإلا ملاعلا نم ةعساو

 .عيقوتلا طخو يناحيرلا طخلا نيب ًاحضاو هباشتلا ودبيو

5 

 .س .م «يبيطلا نع .ناحيرلا ملق ناحيرلا ملق

 يمس ملقلا اذه نا ٠٠١-5 ١١( ص ”ج) ىشعألا حبص يف يدنشقلقلا ركذ : عيقوتلا ملق (5 -)

 عمجلا ىلع تاعيقوتلا ملق هيف لاقيو .صصقلا روهظ ىلع هب عقوت تناك ءارزولاو ءافلخلا نال كلذب
 .هيلإ فاضملا فذحب تاعيقوتلاو عيقوتلا هيف لاقي دقو .اضيا

 نم لّوأ ناو :ثلثلا عْطَق يف هب بتكي يذلا وه :قلطملا عيقوتلا ملق نا يدنشقلقلا فيضيو
 ررحت نأ رمأو .هب بجعأ نوراه نب لضفلا نيتسايرلا اذ نأو .يِزَجّسسلا ميهاربإ وخا ٌفسوي هعرتخا
 نم مّدقت امل يسايرلا يمس امنإ هلعلو .يسايرلا ملقلا هامسو هريغ نود هب ةيناطلسلا ةباتكلا

 ملق دعاوق لصالا يف هعاضوأو هقورح دعاوقو ؛ةسايرلا نم اذخأ هب ةيناطلسلا بتكلا صاصتخا

 :رومأ يف هفلاخي هنأ الإ ثلثلا

 عيقوتلا نأ كلذو ليمأ فيرحتلا ىلإ هتّطَق نإف ثلثلا فالخب .ليما ريودتلا ىلإ هتطق نا  اهدحا
 .فيرحتلا ىلا جاتحت تاريعشت هيف نإف ثلثلا فالخب ءاوسلا ىلع هقورح ءالتما



 يف غلبي ال هنإف ريوقتلا ىلإ ليم ثلثلا يف ناك نإو .ثلثلا نم ليمأ ريوقتلا ىلإ هفورح نأ يناثلا

 .عيقوتلا غلبم كلذ

 فلؤم) ُبّتَكُملا غئاصلا نب نمحرلا دبع نيدلا نيز خيشلا نأ ىشعالا حبص يف يدنشقلقلا ركذيو

 ءافلاو ةطسوتملا نيعلا يف حتفلاو سمطلا نيب هيف رّيخيو :يراثآلا نابعش نيدلا نيز خيشلا لاق

 ءارلاب ثلثلا ىلع ةدئازلا فورحلا نم صتخيو .ةققحملا فلآ ماللا ةدقعو واولاو ميملاو فاقلاو

 نيعلاو ,ةفوطخملا واولاو ءارتبلا واولاو ةرّوقملا واولاو ةفوطخملا ءارلاو ءارتبلا ءارلاو ةرّوقملا

 .ثلثلا يف امك ةسورم هتابصتنم نوكتو : هتيفلا يف نابعش نيدلا نيز خيشلا ركذو .ءارتبلا

 3 م

 .س .م ءيدنشقلقلا نع.عيقوتلا ملق

 يف ةفشتكملا تايدربلا ىلع تاباتكلا هب ةنودملا يبرعلا طخلا لاكشأ تلد :خسنلا ملق (:1)

 دوعت تايدربلا هذه مدقا نأ ذإ .يفوكلا طخلا نع فلتخي يمالسإلا حتفلا ذنم طخ دوجو ىلع رصم

 5الامعوامع لع يساس يد رتسفلس هيلإ دنتسا ام اذهو .ةرجهلل لوالا نرقلا نم لوالا فصنلا ىلإ

 ( 1/0 همس يخسنلا طخلل قباس يفوكلا طخلا ناب لئاقلا يآرلاب رظنلا ةداعإ ىلإ ةوعدلل 536

 هروعمونك ىالع |'[عثتئاوز»ع لع |' نععاسفيعع كرعع امد ملعوطعك لان آطلءهلزوص ل هالياجعأ 45 تناثوانع 1

 تايدربلا هذهب 4001( 07081928 نامهورغ فلودأ قرشتسملا ينع دقو (1827), ).231 -209 .١

 (7/© :اهنم هتاباتكو هثاحبا نم ديدعلا يف لوانت امك اهيلع قيلعتلاو اهرشنو اهتساردب ماقو

 مممطاءما هإ !2هنندع (0اجمر (ع» اذاهن»#, 8عفالل, 1958, ا؟الاللا - 3) م4ممطاودءأتم

 اكوا (1' كلاسعع) ةدام رظناوا”هاةهمعجهماننهك |, 11١ الطعممع 1967- مورس (ذع اللمجا4 نإ

 مةطنع آومربجأ, (ننهزعم ]952 ل.كهايعلما- 1 هروتتع طتاسءاممعلاأ لع |'[؟|01 7 يف (طخ)



 5١8 ص 35١-58 ص .س.م .يبرعلا طخلا روصم :نيدلا نيز يجانو/ال, اعال عراب طوعتد, 8

 يماس زيزعو يرثالا ةجهب دمحم :ةمجرت لاله نب يلع يدادغبلا طاطخلا , رونا ليهس .أ .دو .؟7

 ص .ةمجرتلا نم ١504. )ص١7- ١1 .دادغب .يملعلا عمجملا ةعبطم .لوالا تاقيلعتو تاقيقحتو

 ةميدقلا هتروص يف زاجحلا برع ىلإ يخسنلا طخلا ىهتنا دقو .(تاقيلعتلاو تاقيقحتلا نم 4٠ 0١

 بتكلا هب بتكو تالسارملاو ةلودلا نيواود نيودتل مالسإلا ردص يف ًالوادتم يقبو .ةوبنلا رصع لبق

 .فراعملاو

 طخلا اذهب قحل دقو .بتكلا خسن يف هنودمتعي اوناك باّتكلا ْنأل مسالا اذهب خسنلا طخ يمس

 ىرج طخ ىلإ اولصوت ىتح خسنلا طخب باتكلا طوطخ تدوج ةكباتالا رصع يفو .حضاو روطت

 فحاصملا هب تبتك يذلا يكباتالا خسنلا طخ وهو ءاورلا ةرفوو قنورلا لامجب زاتما ةتباث ةبسن ىلع

 715 ص .س .م ةيبرعلا ةباتكلا ةصق .ةعمج ميهاربإ) ميلاقألا هذه يف ةيمالسإلا ىطسولا روصعلا يف

 طخلا وه ناك ةرجهلل سداسلا نرقلا ىضقنا اذإ ىتح ًاعساو اراشتنا طخلا اذه رشتنا دقو - ١7(.

 رزاي دومحم دروأ دقو .ةيقيبطتلا نونفلاو ةرامعلا يف يفرخز رصنعك مأ ةباتكلا يف ءاوس دئاسلا

 ةحاسم نأ ركذف يخسنلا طخلا ةبسن 4541: هعزاممأ 0/10 803131311 هباتك يف 1121100100 الها

 .يثلثلا طخلاب فرحلا ةحاسم نم ثلثلا يواست خسنلا فورح نم فرح لك

 لهأ اهعضو يتلا ةبسنلا نأ (117 ص) «يبرعلا طخلا روصم» هباتك يف نيدلا نيز يجان ركذو

 ملقلا ضرعل ةعضاخ يهو ثلثلا فورح رارغ ىلع طقنلاب تناك خسنلا طخلل نومدقالا طخلا ةعانص

 لاونملا اذه ىلعو .طقن سمخ هلعجي مهضعبو طقن عبرا فلالا فرح لوط لعجو هب بتكت يذلا

 ريسلا ىلع بتاكلا دعاسي خسنلا طخ نأ ىلع باّتكلا نم عامجإ كانهو .ةدرفنملا هفورح رئاس تطقن

 قسانت ىلع ةظفاحملا عم اهتادم قصالتو هفورح رغصل كلذو ثلثلا طخلا نم رثكأ ةعرسب هملقب

 .قنورلا لامجو فورحلا

 سمط نم اهيف امو خسنلا طخ فورح تازيمم (5117- 7169 نم س .م) نيدلا نيز ددح دقو

 :يلاتلا وحنلا ىلع سيورتو

 ةطقن اهتياهن يف ةيناثلاو اهسأر يف سيورت ال ىلوألا :ةبكرملا فلألاو ةدرفملا فلألا فرح ١

 .هابر :لثم ةدعاص فلا اهيف يتلا تاملكلا يف راسيلل وا نيميلل

 ايدو



 .مسرلا يف يثلثلا نع فلتخي :لاذلاو لادلا فرح -؟

 .ةسومطم نوكت ةعبرملا نيغلاو نيعلا فرح -؟
 لثم مسرتو قنعلا عضو يف ًاليلق امهيف سأرلا ةرادتسا مسر فلتخي :اهتخاو ءافلا فرح -:

 .نونلا

 لثم يف فلالا ةدعاص تناك اذإ سورت ةادتبملا فاكلاو .ةسورم نوكت ةدرفملا فاكلا فرح 5

 .ءاكم

 ةقيقد ةلزان ةيظش اهسار ىلإ فاضي درفملا ماللا فرح 1١

 ةقوبطملا لاذلاك سارلا ةسومطم نوكت ةلزانلا ميملا فورح 1

 .ءارلاك هتقارعو سمطي ال واولا فرح -4

 .مالقالا نم هريغو ثلثلا يف ةطوبرملا ءاتلا نع فلتخت ال ةريخألا ءاهلا فرح -4

 .(ال) ةققحمو (ال) ةيقارو نيتروص ىلع مسرت فلآ ماللا فرح ٠

 عم أضيا ريبك عطقب اهتباتك زوجي امنإو .ةقيقدلا فورحلاب ةيخسنلا ةباتكلا ةدعاق رصحنت ال
 وأ ةدئارلا وأ ةدوجلا ةفص هقحلت نكلو همجح ريغتب هعسا ريغتي ال يخسنلا طخلاف .اهدعاوق ةاعارم

 ...خلا يقاروو يخسن لاقيف ةقارولا

 ةيئاجور ةيسدتعطملا ىرابا همي ءلَمْيصْبسسْلاس وفات اكحلا ُهَبَملاَ ها 2767 و ١ مر سلو اس سس وأ د د 4
 ص لص و 2 لا

 م 11 ناك َكِلطَحَس ا راسل ط

 ميهاربا ديسلا طخب خسنلا ملق
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 يف ميدنلا نبا ركذ ام ىلع يسايرلا ملقلا نم ةعرفتملا مالقالا نم دحاو وه :روثنملا ملق (1؟)

 خسنلاو ,عاقرلا نع عرف روثنملا ملق نأ ١( ص) طخلا ةلاسر يف ةلقم نبا ركذو ١( ؟ص) ءتسرهفلا»

 ةباتك نساحم عماج» يف يبيطلا هركذو (؟87 ص ةيشاح ,س .م نيدلا نيز) عضولاو عيطقتلا يف

 دقو (ةطوطخملا نم ؛ ١٠و قيقحتلا نم ؟١ ص) باوبلا نبا ةقيرط ىلع هنع اجذومن درواو «باتكلا

 ,س .م .يمالسإلا يبرعلا طخلا) ةطيسبلا قورفلا ضعب ادع خسنلا طخل هباشم هناب يروبجلا هفصو

 ةريصق امومع هفورحو مسرلا ةلمتكم ريغ نوكت نونلاو نيسلاك فورحلا تاياهنف ١١( 4 ص

 .فلالا يف ةصاخ لفسأالاو ىلعالل حضاولا اهدادتما ادع ةفاسملا

 - 1 5 هى ع” م
 0 "يعز سال جرا رمي ءشاؤ مب

 س .م :يبيطلا نع.روثنملا ملق 7

 0 هسا منعت ل ماشا هياالا 0 نصلا زن تاع اح

 هب فّرعي نأ نود «باّتكلا ةباتك نساحم عماج» يف هنم ًاجذومن يبيطلا دروأ :نرتقملا ملق (4؟)

 .(ةطوطخملا نم 4١ ص - قيقحتلا نم ١" ص)

777 
77 7 

7 7 2 
7/7 7 7 

7 
 وهو

 2ؤ2ررو

 7 0 7و ا
 7 17 7ك 17 0 7 11110 ]آخ ||| 11# 2

777/4 7 7 1 

 مام اطل عنوانا باهل ارز كرس وينك
 . نس .م يبيطلا نع.نرتقملا ملق
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 راسيلا ىلا ةلام هفورح نأ ١( ص) :يبرعلا طخلا ةلاسر» يف ةلقم نبا ركذ :يشاوحلا ملق (؛ ؛)

 نم 74 ص) هب فّرعي نأ نود «باتكلا ةباتك نساحم عماج٠ يف هنم اجذومنأ يبيطلا دروا دقو ةعطقم

 .(ةطوطخملا نم 85 ص - قيقحتلا

41-5 
 3" ريخالا

 ع 0 ال 5 1 "قس شلا باو و 5 ب
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 .س .م :يبيطلا نع .يشاوحلا ملق

 ققحملا نع عرف راعشالا ملق نأ ١( ص) ةلقم نبال طخلا ةلاسر يف درو :راعشألا ملق (:5)

 ملقل رخآ أمسإ «باتكلا ةباتك نساحم عماجم يف يبيطلا درواو .تارعش تس هضرعو .ثلثلاو

 نا كلو ققحملا ملق ةطقب هبتكت نأ كلف راعشالا يأ قنؤملا ملق اماو» :لاق مث قنؤملا ملق وه راعشالا

 صر) ءرصن خيشلاو صيصبلا نياك باتكلا ضعب رايتخا وهو امهنم بكرم هنال خسنلا ملق ةطقب هبتكت

 51 - قيقحتلا نم 7١- 3١ ص) هنع اجذومن يبيطلا نبا ضرعو (ةطوطخملا نم < قيقحتلا نم ١١
 ضي سنا

 .س .م .يبيطلا نع .راعشالا ملق



 باويلا نبا ةقيرطب راموطلا ملق

 عماج»٠ يف ا ا ها وا شل د راؤول ياللا مقل يمس لقن سمح نع

 .(ةطوطخملا نم 85 ص - قيقحتلا نم 75 ص) هب فّرعي نا نود .باتكلا ةباتك نساحم

 فاكتل ملقا أب
 2ك 6 0

 زلال ا وؤاماكا ارز امو ااترودلا 15 !ةانالوب هوايا 8 اأن

# 

 .س .م يبيطلا نع.يلؤلؤللا ملق مشاخفر ملال امن دك اهوا نك هداف ا الاخ

 .(نايبلا ةفنآلا ٠١ مقرلا ةيشاح رظنأ) : ثلثلا فيفخ ملق (17)

 .يندملا .يكملا يهو ١ ١( ص) .تسرهفلا» يف ميدنلا نبا هعاونأ ددع :فحاصملا ملق (:8)

 .فصارلا ؛لئاملا .عونصملا .يطاولسلا .ديواجتلا ,قشملا .يرصبلا .يفوكلا .رودملا ,ثلثملا .مئتلا

 .زوماريقلا .يلجسلا .يناهفصألا

 نيطخلاب تناك يومالا رصعلاو نيدشارلا ءافلخلا دهع يف فحاصملا طوطخ نأ يف كش الو



 طوطخو .قارعلا يف اناك يفوكلاو يرصبلا ناطخلاو .ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف يندملاو يكملا

 يسابعلا رصعلا ةديلو اهنأ حجريف ءامسالا نم ىقبت ام امأ ..ماشلا يف تناك لئاملاو قشملاو ليلجلا

 يلجسلا ناهفصا ىلا ةبسن يناهفصألاو لهسلا طخلا يأ لهسلا اهانعم ةيسراف ةملك زوماريقلاف

 عونصملاو فصارلاو رودملاو ثلثملا امأ .يسابعلا رصعلا نم امتح يهو لجسلا ىلا ةبسن

 رومألا هذه لثمو .رخآ طخ نم طخ عيونت ىلعو طخلا يف ةينفلا ةهنصلا ىلع لدت يهف ديواجتلاو

 .(49 ص يبرعلا طخلا خيرات يف تاسارد :دجنملا نيدلا حالص .رظنا) يسابعلا رصعلا يف ترهدزا

 لوألا ردصلا يف فحاصملا بتك نم لوا نأ قاحسا نب دمحم نع ١-١11( © ص) تسرهفلا يفو

 فحاصملا بتكل هبصن دعس ناكو هطخب افحصم تيار .جايهلا يبا نب دلاخ طخلا نسحب فصويو

 نم بهذلاب (ص) يبنلا دجسم ةلبق يف باتكلا بتك يذلا وهو كلملا دبع نب ديلولل رابخألاو رعشلاو

 ىيحي ابأ ىنكيو بلاغ نب يؤل نب ةماسأ ىلوم رانيد نب كلامو نآرقلا رخآ ىلإ ءاهاحضو سمشلاو»
 يرصبلا مانشخ فحاصملا باتك نمو .ةثامو نيثالث ةنس تامو ةرجاب فحاصملا بتكي ناكو

 ًاعارذ هتافلا تناك مانشخ ناو انيهتنا ثيح ىلإ امهلثم ري ملو ديشرلا مايأ يف اناكو .يفوكلا يدهمو

 نييقوكلا رابك نم مصتعملا مايأ يف فاطللا فحاصملا بتكي ناكو يدح وبأ مهنمو .ملقلاب ًاقشم

 يف جرفلا وبأو ةريمح نياو ةريمح وبأو روحسملاو نابيش مآ نبا نييفوكلا نم ءالؤه دعبو مهمادخو

 يبأ نبا مهنمف كلذ لكاش امو قشملاو ققحملا طخلاب فحاصملا نوبتكي نيذلا نوقارولا اماف .اننامز

 وبأو ليقع وباو ةديدح نباو دلاجم نباو ةمطاف يبأ نباو يبايرفلاو ديز نباو يمرضحلا نباو ناسح

 .يناهفصالا دمحم

 700 م 0
 جانا راس: "ل متعلم م م صاح : محمر اق

 .لباسإل وزر ماهل با اكنأيز 1 شر دا ءاكو

 . هيئفادباملز ءاحدنع اخت ةتدانت ل اكتادان

 .س .م .يبيطلا نع.فحاصملا ملق

 وتطل مو ة زون : همز لما حشا ذزَتعف ةيزجفاتطو ش

 "ا



 هسأر نأ عاقرلل ملق نع ١( ص) س .م ةلقم نبال طخلا ةلاسر يف درو : خسنلا حاضف ملق (:4)

 نبا ةقيرط ىلع هنع اجذومنا يبيطلا دروأ دقو .اهلك هفورح نيعأ ةحوتفم هنأو تارعش تس ردقب

 نم 717 15 ص - قيقحتلا نم 55 ص) .س .م" .باتكلا ةباتك نساحم عماج» يف باوبلا

 .(ةطوطخملا

 .س .م .يبيطلا نع .خسنلا حاضف ملق

 . 77 مقرلا ةيشاح رظنا :رابغلا ملق (050)

 بتكيو مرحلا ملق نم جرختسي هنأب (7١ص) ءتسرهفلا» يف ميدنلا نبا ركذ :دوهعلا ملق (01)

 يف هب بتكيو ليقثلا نم جرختسم وهف مرحلا ملق امأ .ءيش هم جرخي الو راموط يثلت يف هب

 يمس كلذل قيثاوملاو دوهعلاو تاعيابملا تاعوضومب ةباتكلا يف صتخا دقو كولملا ىلإ فاصنالا

 .ففخم .قلعم .ققحم :هعاونأ نم ليق ء.دوهع نم نيفرط نيب قلعتي ام لكب هتقالعل دوهعلا ملق

 ص ؛س .م .يمالسإلا يبرعلا طخلا ,.يروبجلا) ةامعم .حتفم ,.جوزمم ءروقم .طوسبم .لسرم

 ١(. انفو

 دامتعا ىلإ ىلوأ ةلاح يف دوعت ةيمستلا لعلو .طخلا اذهل فصو ىلع رثعأ مل :بهذملا ملق (0؟)

 ةباتكلا اهنم فلاتت يتلا فورحلا طوطخ طاحت ةيناث ةلاح يفو .ًايئزج وا ايلك هتباتك يف بهذلا ءام

 نا نكمي هنآ الإ .دحاو بناج نم وأ اهيبناج نم يبهذ راطإب ىرخأ ناولاب وا دوسالا ربحلاب ةبوتكملا

 .اهتفرخز وأ ًايئزج ما ًايلك طوطخلا عاونا عيمج ةباتك يف ربحلا لدب بهذلا ءام دمتعي

 يف ميدنلا نبا ركذ دقف .لصالا يف ًالقتسم ًاملق ناك ققحملا ملق نأ ودبي :ققحملا ملق (09)

 .م) ؛طخلا ةلاسر يف هلقم نبا ركذو .يسايرلا ملقلا نع ةلعفتملا مالقالا نم هنأ ١( 5 ص) «تسرهفلا»



 فصن هضرعو ققحملا عرف نم يرلاو ثلثلاو ققحملا نم عرف وه راعشألا ملق نأ ١( ص س
 يف هتابتك تثدحتسا ققحملا نأ (48 ص .” ج) ءىشعالا حبص» يف يدنشقلقلا ركذو .ققحملا

 :لوقي (؟9 ص ”ج) رخآ عضوم يفو (كرتلا كلمل ملع مسا ,ناقاخ رصتخم) تاناقلا بتك تاوارغط

 ةميسجلا رومألا يف لمعتسي وهو ةدرفم اهرابتعا ىلع هفورحو هلاكشأ تحص ام وه ققحملا نا

 ىلإ كولملا نع ةرداصلا تايتاكملاو باقعالا ىلع ىقبت يتلا تاكيلمتلاو تالاجسإلاو دوهعلا بتكتل

 ملق نيب يبيطلا نبا زّيم باوبلا نبا ىلإ ادانتساو .هيلإ بوتكملاو هنع بوتكملا ردق ىلع ةلادلا كولملا

 ةيقب ىلع اهنيعيو ديلا ىوقي امم هيلع ةلوادملاو ثلثلا ملقب ةسمالملا نأ ركذف ققحملا ملقو ثلثلا

 ال ثيحب هتباتك ىلع ردقي نم لقو باتكلا ىلع اهبعصاو طوطخلا نسحا نم ققحملا ملق نإو .مالقألا

 اذإ تادرفنملا ءايلاو ءارلاو نونلاو واولا نأ امهنيب قرفلاو .قنؤملا فورحب هفورح نم ائثيش جرخي

 يف تناك اذإو .ةعبرالا فرحألا هذه يف سكعلاب ققحملاو ةقامعو رصق نم لخت مل قنؤملا يف تناك

 .ققحملاو ثلثلا نم بكرم سيل قناوملا نأ انركذ امم نيبتيف :يبيطلا نبا عباتيو .رصقأو قمعا ثلثلا
 ناك ام يبيطلا نبا ركذو (ةطوطخملا نم "5 ص - قيقحتلا نم ١8 ص باتكلا ةباتك نساحم عماج)

 نم 717 ص - قيقحتلا نم ١7 ص) ًابوبكم ملقلا ناك اذإ اريثك ًاعافترا ىنميلا ةهجلا نم عفترم نس اذ

 ملق ةطقب هتباتك نكميو ققحملا ملق ةطقب راعشالا يأ قنؤملا ملق ةباتك نكمي هنأ ركذ امك (ةطوطخملا
 .(ةطوطخملا نم 75 ص - قيقحتلا نم ١8 ص) خسنلا

 تققحت ام وه ققحملا ثلثلاف .مالقالا نم طقف ًاعون ال ةفص اضيأ حبصا نا ثبل ام ققحملا نآ ديب

 فورحلا محازت بنجت عم رطسلا ىلع ةدورفم تحبصأو هل ةلضافلا ةيسنلاب تديقتو هفورح
 ةيطخلا ةباتكلا روطتو ةاشن ,يفيفع) واولاو ءارلا لثم ةلسرم فورحلا ضعب مسر كلذ عبتتساف

 .(”ا) شماه رظنا ١١5(. ص .ةيبرعلا

 ف عطر رسب رد حسا

 ىالوهب هونك كج
 .ققحملا ملق ةيدجبا



 ضعبب اهضعب لصتاو هفورح تلخادت يذلا هنأب قلطملا طخلا يدنشقلقلا فصو : قلطملا (514)

 ةباتكلا ةصق» هباتك يف ةعمج ميهاربإ .دركذو (؟" ص ." ج ىشعالا حبص) ققحملا نم دوم وهو

 هنأو ًاقلطم وأ ًاجراد يمس ةلضافلا ةبسنلا مزتلي ال يذلا طخلا نأ (15 77 ص) .س .م ,.ةيبرعلا

 .ةلجاعلا ةيمويلا ضارغالا هب ىدؤت

 هتابصتنم نوكت امدنع ًافيفخ نوكي هناب ثلثلا ملق غئاصلا نبا فصو :فقخملا (50)

 ٠١١(. ص." ج .ىشعالا حبص) طقن سمخ هتاطوسبمو

 يف يدنشقلقلا هفرعي ام ىلع لاسرإللو .هتباتك يف لاسرإلاب زيمتملا وهو :لسرملا (057)

 الو هسْرَضُي سابتحا ريغ نم ةعرسب يرجي لكش لك يف ملقلاب هدي َلسْرُي نأ» :«ىشعالا حبص»
 ١(. 75 ص " ج) ءهشعري فقوت

 ققحملاك هيف طاطحناو فاسخنتا ال ام وهو سبايلاب هنع ربعملا وه :طوسيملا (61/)

 ١١(. ص. ج ءىشعالا حبص .يدنشقلقلا)

 لفسا ىلإ فسخنم اهانعم يف امو هتاقارع نوكت يذلا وهو .نيللاب هنع رّبعملا وه :روقملا (58)

 .ركذلا ةفنآلا تافصلا نم

 .؟ج .ىشعالا حبص) لصالا فالخ هيف حتفلا ناك قر طحلا نأ فيفعلا نبا ظحال : حتفملا )1١(

 .ةروصلا هذه ىلع نوكي امدنع حتفملاب ملقلا فصو نظن ام ىلع سسات انه نم (4 ص

 حبص) لصألا فالخ ىلع هيف سمطلا ناك ظلغ املك طخلا نأ فيفعلا نبا ظحال :ةامعملا )1١(

 .ةروصلا هذه ىلع نوكي امدنع ىّمعملاب ملقلا فصو ناك انه نمو ( 4 ص .7ج ؛ىشعألا

 ةبطُق ةيمأ ينب مايأ يف بتك نم لوا نأ ١١( ص .ءتسرهفلا.) ميدنلا نبا ركذ :كاحضلا (17)

 ةيبرعلاب ضرالا ىلع سانلا بتكا ةبطق ناكو .ضعب نم اهضعب قتشاو ةعبرالا مالقالا جرختسا وهو
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 بتكا هدعب ناكف ةبطق ىلع دازف سابعلا ينب ةفالخ لوأ يف بتاكلا نالجع نب كاحضلا هدعب ناك مث

 حبص) هنم ًابيرق وأ راموطلا هب داري هنأكو ليلجلا ملق طخي ناك كاحضلا نا يدنشقلقلا ركذو .قلخلا

 .(١؟ صيء؟ج مشعاألا

 بقلعلا بتاكلا فسوي مهنم ةذمالت ةدع دامح نب قاحسإل ناكو ليلجلاب بتكي قحسإ ناكو ١(

 مداخلا ريقش مهنمو فسوي ىلع داز نسحملا نب ميهاريإ مهنمو .سانلا بتكا ناكو ,رعاشلا ة قلب

 رابجلا دبع مهنمو .امويف نبا ةيراج ةبتاكلا ءانث مهنمو .روصنم نب مساقلا بدؤم كولمم ناكو

 ةدعسم نب ورمعو ىيحي نب رفعج مداخ بتاكلا مداخلا ميلسو يشربالا ينارعشلا مهنمو .يمورلا

 طوطخلا اوبتك ءالؤه .يناسرخلا يميمتلا هللادبع نب حلاص لضفلا وبأو يندملاب بقلملا للادبع

 ١5 ١١(. ص. تسرهفلا) دحأ اهيلع ىوقي ال يتلا ةنوزوملا ةيلصالا

 )١4( .ىشعألا عبص ج7؟.ص١7١.,

 اها 53و17 نيب .حافسلا ةفالخ (16)

 .ها 57و١1 551 نيب .روصنملا ةفالخ (11)

 .ه75١ و ١54 نيب ءيدهملا ةفالخ (117)

 .ةيموقلا .ةيروميتلا) ثالثلا ةلاسرلا تاطوطخم يف مسالا درو اذكه :يزرجسلا ميهاربإ (34)

 ةيريمالا ةعبطلا نع ةرهاقلاب ةفاقثلا ةرازو ةعبط) (يرجشلا) درو ءىشع ألا حبص» يفو (باهولا دبع

 حبص) غياصلا نبا ةلاسر ىلإ (ىرجشلا) لصالل حيحصت هنأ ركذو (يزجسلا) ١( كلب ,107 ص ا" ج

 يف دراولا لصألا ( 8١ صر) .لاله نب يلع يدادغبلا طاطخلا» رونأ ليهس .د باتك ةمجرت ىلع

 ساسالا يرثألا نيبي ملو .ةرونملا ةنيدملا (ةرجشلا) ةيرق ىلا ةبسن (يرجشلا) «ىشعالا حبص»
 عجارم نم ناك غئاصلا نيا نالف (يزجسلا) حجرن ذإ اننإو .فقوملا اذه ذاختال هب ادح يذلا
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 نيب تاملكلا ةباتك يف ةديدعلا ىرخألا تافالتخالا مغر .ىرخأو ةطوطخم نيب هيف فالتخا

 دلبلا ناتسجسل مسا وهو (ْرَجس) ىلإ ةبسن (يزجسلا) نوكي نأ نم عنمي ام ةمث سيلو .تاطوطخملا
 .يْرِجس اهيلإ ةبسنلاو ناسارخ فارطا يف فورعملا

 .7١؟ ص.” ج :ىشعالا حبص (19)

 ةلافضإ /هال؟" ةنس يفوتملا

 ) - )9١1ص.” ج ,ىشعألا حبص ١7. مقر ةيشاح عجار 34.

 )١"/( - ؟ج .ىشعالا حبص ص؟١١.

 ديوس نب رشب نب حابصلا نب هتلادبع ميهاربإ وهو ررحملا لوحالاب فرعيو :لوحالا ()

 يلوا ةفحت) ةلاسرلا هذهل هقيقحت يف يجان دقتعا امل ًافالخ يا (لوحالانب قاحسإ) هنبا سيلو

 ١(. مقرلا ؛5 ص ةيشاح .س .م .بابلالا

 ١7. ص.7ج :ىشعالا حبص - (75)

 نيررحملا نمو» :صاخشا ةدع ةجعنلا هجو نأ ١( 6ص) «تسرهفلا» يف ءاج :ةجعنلا هجو (1/1)

 يف امدقم ناك هنأ درواو دحاو صخش هنأ ىلع ةجعنلا هجو ركذ يدنشقلقلا نكلو .«ةجعنلا هجو ونب

 .(١؟ ص.؟ج ,ىشعألا حبص) ليلجلا

 .١؟ ص." ج .ىشعألا حبص - (ا/0)

 2 ص تسرهفلا ميدنلا نبا) نسحلا نب دمحم يلع وبأ وه :ةلقم نب دمحم يلع وبأ (7)

 نيسحلا وأ (؟كا4 ص كج .ةرهازلا موجنلا «يدرب يرغت نيا 58 ص 53ج .ءابدألا مجعم :توقاي
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 ىلإ ةبسن هيبا بقل ةلقمو ١1١ ١ ص بولقلا رامث : يبلاعتلا - 7١ ص .؟ ج .نايعألا تايفو :ناكلخ نبا)

 3١(. نم ١95 ص .ءابدألا مجعم-١ [ ص .تسرهفلا) همأ

 لامعا ضعب هرمأ لوأ ىلوت (17؟ ص .7ج .نايعالا تايفو) م8487 /ه 5/7 ةنس دادغيب دلو

 ناك يتلا تارماؤملاو سئاسدلا نكلو رزوتسا نأ ىلإ لاحلا هب تلقنتو .اهجارخ ةيابجب ماقو سراف

 هب لكُم نأ دعب هيلع تضق ىتح ةنازنزلا ةوهو ةرازولا ةدس نيب هب لوجت تناك هيلع كاحتو اهكيحي
 هرزوتسا مث .م5374 رايأ /ه 7١1 ةنس لوألا عيبر فصتنم يف هللاب ردتقملا هرزونسا .ليثمت عنشأ

 ذخاو ةفيلخلا دض اهب كرتشا ةرماؤم لشفل رارفلا ىلإ رطضا نأ ثبلي مل هنكلو هتلاب رهاقلا ةفيلخلا

 يفو .ةرازولا ىلإ هداعا ةفالخلا هتلاب يضارلا ىلوت اذإ ىتح هدض ةنتفلا ريثي ارتتسم دالبلا بوجي

 توقاي نب دمحم قيقش رفظملا هنجس نأ ثبل ام مث .م57 4 ةنس ناسين /ه 777 ةنس ىلوألا يدامج

 رثالا ىلع مث لاملا نم ريبك ردقب هسفن ىدتفا نأ ةلقم نبا ثبلي ملو .ةلقم نبا ميرغو شيجلا داوق ريبك

 قئار نب دمحم ءارمألا ريمأ هيلع ضبق 478 /ه177 ةنس لاوش يفو .ةعبارلا ةرملل ةرازولا يلو

 .هبحسو هناسل عطق مث هدي عطقو هدض هرمآتل

 .م41 ٠ ةنس زومت ١ 5 /ه174 ةنس لاوش ئم رشاعلا نجسلا يف ةلقم نبا ةافو تناكو

 فرظأ الو ةكرح نسحأ  هلاديبع نب مساقلا يفوت ذنم  ً(ريزو تيآر امه :لوقلاب هل يلوصلا دهش

 ةرهازلا موجنلا)  ةلقم نبا نم ةغالب دصقا الو .ًاعلق طلسأ الو أططخ رثكا الو .أطخ حلصأ الو :ةراشإ

 .(1 38 صاج

 اددع فلخ دقو 1١( ص .7 ج .ءابدألا مجعم) لوحالا ميهاربإ نب قاحسإ نع طخلا ةلقم نبا ذخأ

 لودلاو ةيناطلسلا بادآلا يف يرخفلا . يقطقطلا نبا) هفصو نم ةيرعشلاو ةيبدألا تاعوطقملا نم

 ص ١" ج بهذلا تارذش .يلبنحلا - 7 ص ؟ج .نايعالا تايفو 707 ,7 5 4 ,؟١5؟ ص .ةيمالسإلا

 ١ ص ؟ج ةرهازلا موجنلا  3١8ص ؟ ج ,رمدلا ةميتي . يبلاعثلا ٠١١(.

 :مويلا ىتح اهتاطوطخم تدجو يتلا طخلا ةينقت يف هتاباتك نم

 .ةعانص ١/ 4 مقر ةرهاقلا .ةيموقلا بتكلا راد ,ملقلاو طخلا ملع يف ةلاسر -
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 .سنوت .نيراطعلا ةبتكم ؛طخلا نازيم ةلاسر-

 .2 1273 مقر ىصقألا برغملاب حتفلا طابرب ةماعلا ةنازخلا ,باتكلا فانصأ-

 .2. 1624 مقر ىصقالا برغملاب حتفلا طابرب ةماعلا ةنازخلا طخلا يف ةمدقم-

 ام كلذب دهش .طخلا يف ناقتإلاو ةعاربلا نم عيفر ىوتسم ىلإ ةلقم نب يلع بأ ريزولا لصو
 .فحاصملا اميس الو هطخب ةبوتكم راثآ نم انلصو

 ١١17(: ص .بولقلا رامث) ةلقم نبا طخ فصي يبلاعثلا دمحم نب كلملا دبع روصنم وبأ لاق

 آلَّقَم تحبصأ ول هحراوج تّدو هّتلقُم هاعراّنَم ةلقم نبا طخ

 ام لب :نوؤارلا ىأر امو .ايندلا طوطخ هنأل ,نسحلا يف ًالثم برضي .ةلقم نبا طخ» :اضيأ لاقو

 ١١١(. ص .بولقلا رامث)إ .ةكرحلا ىرجم هيرجو فصولا نع هعافترا يف هلثم نووارلا ىور

 ١717(. ص .بولقلا رامث) دباع نب ليعامسإ بحاصلا لاقو

 يبأ هنبا ىلإ .هدي عطق دعب عاقر هدنع نم جرخت تناك» هنأ هدي عطق دعب هطخ نع ىوري اممو

 هديب بتكي ناك هنأو ؛هطخ نم ديج طخب طخت تناك اهنأ هنبا ركذيو هيلع قيضي نأ لبقو ,نسحلا

 ١١8(. ص .بولقلا رامث) ءهب بتكيف ىنميلا هدي دعاس ىلع ملقلا دنسي وأ .ىرسيلا

 يف هعزاني ال تاعيقوتلاو عاقرلا ملق هبتك يف ايندلا دحوا (ةلقم نبا) ريزولا ناك» :توقاي لاقو

 :ًاضيأ هنع لاقو (؟9 ص ٠١. ج ءايدألا مجعم) عراب لضف وذ هتاحاسم ىلا ومسي الو عزانم كلذ

 حبص) اهبراغمو ضرألا قراشم يف طخلا رشتنا هنعو اهريرحت داجأو فورحلا سدنه يذلا وه»

 ١807(. ص.١ ج رفسملا حبصلا ءوض ١١١ ص "”ج ىشعالا

 يجان لاله لوق وه دحاو نآ يف زاجيإو لومشب هتريسو هنفو ةلقم نباب فرع مالك غلبا لعلو
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 يلوا ةفحت) «أر يطخ (رمآتمو .اغيلب اثشنمو .ًاديجم ًارعاش ناك .لثملا هطخ ةدوجب برض دقو, :هنع

 الحان: اع5ذ (هاأأ عم هرج)١ ت3 تا 171[! نال أى( ن5 لع آ."(0 ازا مآ د كانأ/7 071, قمت 1908, 28. 74- 9

 خلس ءاعيرألا موي نم رجفلا عم دلو .يلع نب نسحلا قلادبع نبا وه :ةلقم نب هللادبع وبأ (4)

 ىلع هوخأ َىَّلَو املو ١( 5ص .”ج ىشعالا حبص يتحلل ناعإ نع .يدنشقلقلا) خسنلاب درفتو

 ناويدو ةثدحتسملا عايضلا ناويدو ةصاخلا عايضلا ناويد دّلق م4 /ها١3 5 ةنس ردتقملل ةرازولا

 ىلإ كلذ دعب عطقنا دقو .رانيد فلآ نيسمخ ىلع رهاقلا مايا يف للادبع نبا ردوصو ةريغصلا رادلا

 ال ام هطخ نم نادمح ينب نئازخ يف عمتجا دقو .مايق نسحأ .هرمأب نوموقي اوناكف نادمح ينب

 .(؟ ١ ص تسرهفلا) ةثامثلثو نيثالثو نامث ةنس رخآلا عيبر رهش يف يفوت .ىصحي

 .١١؟ ص.” ج ىشعألا حبص - (0)

 ) )8١ردتقملا ةفيلخلا 75965

 . 771527٠١ رهاقلا ةفيلخلا (87)

 . 7179257١ يضارلا ةفيلخلا (819)

 ١. 7 ص.”ج ىشعألا حبص - (84)

 ١. 75ص .؟ج .ىشعالا حبص- (80)

 ١. 7ص .7ج ءىشعالا عبص - (43)

 نبا ىلع يبا ريزولا نع طخلا ذخأ يزاريشلا يلع نب دمحم وهو : يئامسمسلا نب دمحم (41)

 ةلقم نبا ذيملت ينامسمسلا نوكي نأ (5 ٠ ص ١571 سنوت همالسوب راد بابلالا يلوا ةفحت) يجان



 نيبو ةلقم نبا نيب نوكت نأ دب الو ه4758 ةنس ةلقم نبا يفوت نيح ىلع ه475 ةنس يفوت هنال

 .مسمسلا عيبي ناك هنال ينامسمسلاب بقل دقلو طخلا ةرجش يف ةدوقفم ةقلح دسأ نباو ينامسمسلا

 ١(. ؟ص) لاله نب يلع يدادغبلا طاطخلا رونا باتك ةمجرت ىلع يرثالا قيلعت) .ًاروهشم ابيدا ناكو

 نب دسأ نب دمحم ١557(. ص الج مظتنملا ء.يزوجلا نبا 87 ص .؟ج دادغب خيرات) يدادغبلا بيطدلا

 رشع ةنس مّرحملا نم اتلخ نيتليلل دحالا موي يفوت يدادغبلا زاّربلا ءىرقملا بتاكلا ديعس نب يلع
 ج .مظتنملا "  40 ص ١. ج نايعألا تايفو-١ ٠ ص.١؟ج دادغب خيرات) يزينوشلاب نفدو ةئامعبرأو

 .(؟ 1" ةاعولا ةيغب .يطويسلا ,"53 ص.ا/

 دبع نب يركسلا لاله نب يلع نسحلا وبأ وه :باوبلا نباب فورعملا لاله نب يلع (84)

 ىدل ًاباوب ناك يذلا هدلاو ةنهم ىلإ ةبسن باوبلا نيابو .هدلاو مسا وهو .يرقسلا نباب بقلملا زيزعلا

 :توقاي "15 ص ١. ج .نايعالا تايفو ,ناكلخ نبا - ١ ١ ص .8ج ءمظتنملا .يزوجلا نبا) هيوب لآ

 ١17 ج .ةياهنلاو ةيادبلا . ريثك نبا .١؟١ ص .4ج .لماكلا , ريثآلا نبا ١8 ص ١. 5 ج .ءابدألا مجعم

 .1 ج .ةرهازلا موجنلا .يدرب يرغت نبا ١59 ص .؟ج .بهذلا تارذش .يلبنحلا دامعلا نبا-١ ؛ ص

 . بادآلا عمجم صيخلت .يطوقلا نبا -57 ص .س .م يفاو ةعبط .ةمدقملا .نودلخ نبا 2017 ص

 عبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف دلو .(555 ةقرو ,دادغبب ةماعلا راثآلا ةيريدم ةبتكم طوطخم

 ينسلا هقفلاب هقفت (؟ 07 ص .4 ج .ةرهازلا موجنلا .يدرب يرغت نبا) هظفحو نآرقلا ارق .يرجهلا

 نامثع حتفلا يبا نع ةيبرعلا ذخا . ينامسمسلا نب دمحم نع مث دسأ نب دمحم نع طخلا ذخأ .يلبنحلا

 عماج يف ظعوو (مظتنملا) صق .م١١٠٠ /ه 547 ةنس يفوتملا فورعملا يوغللا ملاعلا ينج نب

 ةباتكلاو بتكلا ريوصت يف لمعو فوقسلا يف ناهد رودلا قيوزتب هابص يف لمع .دادغبب روصنملا
 دامعلا نبا - ١8 ص ١ 5ج .ءابدالا مجعم .توقاي) نيرخأتملا زجعأو نيمدقتملا اهيف قافف اهيف

 ١55(. ص.” ج .بهذلا تارذش يلبنحلا

 ١ ؟ج ءابدألا مجعم) ردنت عضوم تناكو .رظنلل تفال دح ىلإ دج ةليوط باوبلا نبا ةيحل تناك

 مل دوعسم نب رصن ابأ نأ ةجردل ( ص ١, 5ج 7 ةا/لص .ج .ءابدألا ميعم) ءاجهو 77١ ١( ص



 فصنو ناعارذ هتيحل ىلإ هتمامع فرط نم ايتاك يرمع يف رأ مل» :باوبلا نبال لوقلا يف ددرتي
 .«كريغ

 قوفتو ملاعلا يف هركذ رهتشا يذلا طخلا بحاص هنأ هفصوب باوبلا نباب يطوقلا نبا فرع

 ىتح بوسنملا طخلا يف هرصع لهأ قاف هنأ يدرب يرغت نبا ركذو هواش دحأ قحلي ملو طخلا نسحب

 .(1 51 ص.1ج .ةرهازلا موجنلا) ًابرغو قرش هركذ عاش

 هطخ نسح يف تازجعملا نم هللا هقزر ام عم ناك :باوبلا نبا بهاوم ًاددعم يطوقلا نبا لاق

 امناك رهابلا مظنلاو رهاظلا لضفلا نمو ...بادآلا نساحمو باتكلا ةحالم قزر دق .هطبض ةدوجو

 .(55 68 ةقرو بادآلا عمجم صيخلت) «نزملا ءامب لمعت ةمادم ةحيصفلا هظافلا

 .يفوكلا حالصإ يف هلبق اودهتجا دق سانلا (باوبلا نبا) دجو» :بوسنملا طخلا ةلاسر يف ءاجو

 هعلطأو هرزأ اهل دشف ةبترلا هذهب هدارأو اهرساب هل هللا اهلمك دق ةعانصلا هذه ناقتا بابسأ تناكو

 .مسرلا كلذ امهناقتا يف اخسري مل نكل خسنلاو تاعيقوتلا يملق انقتا دق ةلقم ينبا ىأرف .اهرس ىلع

 ملق ررحو همكحاف ققحملا نم بيرق خسنب رعشلا بتكي دسأ نبا هخيش دجوو هممتو اهانعم لمكف

 ناحيرلاو عاقرلا يف عدبأو هفيفخو ثلثلا يف عرب مث .هنيزو يشاوحلا درب ىشوو هنقتاو بهذلا

 هجوؤم نم تيار امو .فلاسلا نرقلا ىسناف يفوكلاب بتكو ,فحاصملاو نتملا ملق زيمو .هفيطلتو

 هدح فرع هطخ ديج لقن يف دج نمو .هدعب دحأ اهكردي مل ةياغف .تركذ ام ريغب هبعلتو .هعيبستو

 تاطوطخملا دهعم ةلجم ءركاسع دومحم ليلخ رشن ,فلؤملا ةلوهجم .بوسنملا طخلا ةلاسر)

 ١/ 1١75/١-/١51(. ةيبرعلا

 .م75١٠١ ناسين نم عباسلا /ه477 ةنس ىلوالا يدامج نم يناثلا يف دادغبب باوبلا نبا يفوت

 .م77١١/ه١14 5 ةنس :لوق يفو

 2737 .ج .س .م يفاو .د قيقحت) هتمدقم يف نودلخ نبا اهرشن طخلا نع ةديصق باوبلا نبا فلخ

 77” ص س .م .دجنملا .د قيقحت) ءباتكلا عماج» هباتك يف يبيطلا نسح نب دمحمو (5 70558 ص

 عونلا نم يهو .باوبلا نبا ةيئارب تفرع دقو (قيقحتلا نم ١5 - ٠١ ص - ةطوطخملا نم 74 -

 .ةباتكلا ةينقتو طخلا لوصاب باويلا نبا اهيف فّرع يميلعتلا

 يفوتملا ديحولا نبا وأ دحاولا نبا اهحرش دقو تيب نيرشعو ةينامث نم باوبلا نبا ةيئار فلأتت
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 .(571١/سنوت ,رانملا ةعبطم) يجان لاله هل مدقو ديحولا

 غئاصلا نبا ةلاسر رشنو قيقحت ددص يف نحنو باوبلا نبا ةيئار صن جردن نأ ديفملا نم

 .طخلا ةينقتب ةينعملا

 ريوصتلاو طخلا -نّسُح موُرْيو ريرحتلا ةداجإ ديري نه اي

 ريسيتلا يف تكالوم ىلا ٌبَغْراف ًاقداص ةباتكلا يف كّمزع ناك نإ
 ريبحتلا ("!ةغايص غوصي (!بلص فقثم لك مالقألا نم 'اددعأ

 ريدقتلا طسواب 0<سايقلا دنع هخوتف هيربل تدمع اذإو

 ريضحتلاو 2قيقدتلا بتاج نم هْيَرِب لعجاق هيفرط ىلا رظنا
 ريصقتلاو ليوطتلا نه ولخي ًالداع  (ماوق 2 هتفلجل لعجاو

 ("اريفوتلاو صقنلا نيب -نوكتل اهطيسوت دمتعا هتعحش  كاذكو
 ريرقتلا لكاشم ١ هيبناج ١ نم هيش ىقبيل ةلطسو قشلاو
 هلك كلن  تنقتأ اذإ || ىتح
 هلك كمزع طقلا ناشل فرصاف
 روتسملا هرسب نظأ : :ةرشيإ حوبأ نأ يف نعمطت ال
 ريودت ىلإ فيرحت نيب اه) 2 فيا ؛ لوقا ام  ةلمج | ْنكل
 روثاملاب هنم  ٌرفظت كاسعف...... ًايفلك .. ًاداهتجا كنم هل لذباق
 روصعملا مرصحلاب وأ لشثلاب آربدم .. ١ .ناخدلاب كتاود قلاو

 ا"اريبخ دارملاب بط

 روفاكلاو 2 خينرزلا رفصا |عم تلوص دق رغم هيل فضأو
 روبخملا معاتلا يقنلا 2قرولا ىلإ دمعاف ('"ترْمُك اه اذإ ىتح

 نيدلا حالص .د دنع درو امل فلاخم ١471 سنوت .(باوبلا نبا هيأر ىلع دبحولا نبا حرش) هقيقحت يجان لاله دنع درو امل قباطم )١(
 س .م يبيطلا نسح نب دمحمل ةياتكلا ةباتك نساحم عماج هقيقحت يف دجنملا

 س .م (شه موقم يف) دجنملا دنع درو امل فلاخم .س .م .يجان دنع درو امل قباطع )١(
 س م يدادقبلا طاطخلا ليذ 'يرثألا تجهب د .س .م دجنملا دنع درو امل فلاخم سم يجان دنع درو امل قباطم (")

 س م يرثألا دنع الو نودلخ نبا ةمدقم يف دوجؤم ريغ يجانو يبطلا نع دوجوم تيبلااذه (؟)

 (هيرب) يجانو يرثألاو نودلخ نبا دنع درو امل فلاخم . س .م دجنملا دنع درو امل قباطم ( 2)
 س.م يجان دنع درو امل فلاخم يرثالا دنع درو امل قباطم )١(

 ريبح دارملاب بط ماكحإ هلك كلذ تمكح اذا ىتح

 (هركاب) يجان دنع درو امل فلاخم دجنملاو يرثالاو نودلخ نبا نع درو امل قباطم ()

 ةباتكلل هنيح الص ىدم نم ققحتلل هب ء يش يأ ةباتكب ملقلا ةبرجت (8)
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 رييغتلاو ثيعشتلا نع ىاني يك راصعملاب عطقلا دعب هسبكاف

 روبص ٌلثم نلوماملا كردآ ام ارباص كباد ليثمتلا لعجا مث

 ريمشتلا نم هدرجت امزع هل ًيضتنم حوللا يف هب اأدبإ

 روسج ٌلثم نبولطملا كردا ام امدقم  ةباتكلاب كنيمي 2طسباو
 ريطستلاو ليثمتلا لوا يف هطخت ءيدرلا نم نلجخت ال
 ريسع دعب ءاج لهس ٌبْرَلَو ًانْيه عجري مث بعصي رمالاف

 روبحو ةرسم بر تيحضأ هتيلم اام | تكردأ ااذإ ىتح

 روكش لك بيجي هلإلا نإ هناوضر  عبّتاو كهلإ ركشاف
 رورغ ادب  هفلخت  اريخ اهنانب طخت نأ كفكل بغراو
 روشنملا هياتك ءاقتلا دنع ادغ  هاقلي ءءرملا لعف  عيمجف

 تولع جرجس رت فعلة الرواس
 ٠» مهيار كك

 قى 0 يي 0

 دك إ تفط اق نورس

 وو" ”ىذم

 ةدرفملا ءابفلالا فورح ةباتك الءأز . 0 82
 فحتم) باوبلا نبا ةقيرطب

 .لوبنطسا يارس وبقبوط 0 ا
 (105 مقر ةطوطخم هجره عال

 لحل



 :طخلا نف يف باوبلا نبا جاتن نم انلصو امم

 «لوينطساب يارس وباقبوط فحتم) م١١١/ه 1١8 ةنس هطخ .لدنج نب ةمالس ناويد

 ١١6(. مقرلا

 .(؟ ١١ 5 مقرلا ةيمالسإلا ةيكرتلا راثآلا فحتمب فاقوالا بتك ةنازخ) لالهلا غوزب-

 ١ 2١١(. مقرلا ايفوص ابأ ةنازخ) مكحلاو بادآلا يف ةعومجم -

 1ع 07١ مقر يارس وب اقبوط فحتمب دادغب رصق بتك ةنازخ) راموطلا ملقب طخلا نم ناتحفص -

31). 

 .ةدنلرإب نلبد يف يتب رتسج ةيتكم يف فحصم

 ) - )5١ص." ج ء.ىشعاألا حبص ١5.

 ١. 7ص 77ج ءىشعالا حبص < (41)

 هنعو .باوبلا نيا نع طخلا ذخأ .كلملا دبع نب روصنم نِب دمحم وه :كلملا دبع نب دمحم (57)

 رمع نب جرفلا نب دمحأ رصن يبأ تنب بنيز يه :يربألا ةنبا ةدهشب ةبقلملا بنبز (19)

 نبا ةلودلا ةقث اهب جوزت .ريثك قلخ اهيلع عمسو ثيدحلا تور ما 48-٠ /مهغ4 ةنس تدلو ,يربألا

 .اهطخ ةدوجل ةيتاكلاب تبكل ه4 ةنس اهنع ىفوتو يسابعلا يفتقملا ءاصخا نم وهو يرابنالا

 ىلصوملا نب دمحم توقاي نيدلا نيما اهنع ذخاو كلملا دبع نب روصنم نب دمحم نع طخلا تذخأ

 تايفو يف اهركذ درو .رزبا بابب تنفدو نيعستلا ىلع تفين دقو ه514 ةنس تيفوت .يكلملا يرونلا

 روثنملا ردلاو (؟5" ص 4 ج) نامزلا ةآرم يفو يزوجلا نبال ىوهلا مذ ,/(؟كك1 ص ١, ج) نايعألا

 ١689(. ص ؟ج) مالعالاو (85 ص) قارشالا ةمكحو .(" 0١ ص)

 ةنس يفوتملا يفرشلابو يكلملابو يرونلاب فورعم يلصوملا توقاي نيدلا نيمأ (1)
 .(85 ص هج .بهذلا تارذش :دامعلا نبا م١ 52١ /ه
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 يف تارظن) يمصعتسملا توقاي نيدلا لامج هناي نونذ فسوي عم وأ( ص .نونظلا فشك)

 خيرات نإف نيمسالا نيب فالتخالا نع ًالضف نأ كلذ (؟175 ص ١514 دادغب ؛يبرعلا طخلا روصم

 ةنس /ه154 ةنس ٠ 6٠( ص ةعماجلا ثداوحلا) يطوقلا نبا ركذي ام ىلع يمصعتسملا توقاي ةافو

 م١١ 6 /هال٠ 4 ةنس دعب هتافو انربتعا اذإ اميف رثكا نكي مل نإ ةنس نينامث يلاوح دعب يأ ما

 عاءدههن, 7568, !1, 5. 186.) .دهشمب ةيوضرلا ةبتكملاب ظوفحم ةنسلا هذه يف هملقب هطخ ًافحصم نآل

 ديسلا روتكدلا ةمجرت .ةيبرعلا ةعبطلا ءيبرعلا بدالا خيرات :ناملكورب ]6 223, ع5. دهوء»ع 3

 ص ,91١لا/ ةنس رصمب فراعملا راد ,1ج .باوتلا دبع ناضمر روتكدلا ةعجارم ءركب بوقعي

 ل( اال

 يف هركذي غئاصلا نبا ىرنسو) توقاي نيدلا لامج وه يرونلا توقاي نيدلا نيمأ ناك اذإف

 طخلا ةسائر هيلإ تهتنا نم رخآ ربتعا يذلا (يمصعتسملا بقلب ًانورقم باتكلا نم رخآ عوضوم

 انتلصو دق هنإف .باتكلا ةلبقب فصوو (447” ص .5هج .بهذلا تارذش :دامعلا نبا) بوسنملا

 مويلا ىتح ةعيس اهنم فرع فحاصم ةدع طخ دقف .هجاتن نم ريبك مسقو هتايح نع ةيفاو تامولعم

 س .م :ناملكورب) يديزيلا دمحم حرش ةرداحلا ناويد نم ةطوطخم خسن ةثالث ةباتك هيلإ بسنتو

 فاشتكا نع .15 ص ١574 دادغب .يبرعلا طخلا روصم :نيدلا نيز يجان ١١/ ١- مقر ١77 ص

 ريفسلا ةديرج يمصعتسملا توقايل ةبوسنم دصاقملا ةيعمج ىدل ةرداحلا ناويد نم ةطوطخم

 توقاي .دعس قوراف ١9485, زومت .؟59ع .دصاقملا ةلجمو 85 زومت 7 خيراتب راهنلا ةديرجو

 ١1540, زومت 78 .1/1-17 ددع راهنلا ةديرج .يلهاجل ًاثالث طخ نوكيا ملقلا ليمجلا يمصعتسملا

 ةنس فلآ ةبختنم اياصوو مكحو رقفو حلمو راعشأو رابخا باتكاهنه» انلصو تافلؤم هلو ٠١٠١( ص

 راعشاو بادآو مكح ةعومجم» ناونعب 77705 51/77 ايفوص ايآ يناطيربلا فحتملا) 4/7

 لئاسر ثالث عم ةعوبطم ءرقفو راثآو رابخأو بادآو مكحو تابختنم» ناونعبو «ةبختنم رقفو راثآو

 هيزنت يف ه 74١ ةنس اهعمج ءءالضفلا لاوقأ نم ةذبن» ١751. بئاوجلا ةعبطم ةينيطنطسق يف

 ١85717 ناكنيمودلا .يلصوملا) ينايرسلا دواد فسوي سقلا هبترو هعمج بادآلا قئادح يف بابلالا

 يمصعتسملا توقاي راثآ نمو ١[ ١ ١١5( ص ص .م) :ةيمكحلا لاثمألا» اضيأ هنمو (4-35 ص

 ةنس ةناتسآلا يف عبط ١٠١ )14505 6 ١141(. و (يليربوك) مكحلا نم ةعومجم «ءامكحلا رارسا» باتك



 :ةيرايتخالا قالخالاو ةيكولملا ةسايسلا ميدقت يف نوطالفا نع تعمجو تطقتلا رقف» باتكو ٠٠٠

 ريزولا حدم يف ةديصق هلو ..ء١ حتاف يف ةطوطخمو ٠ ايفوص ايآ يف هطخب هتطوطخم

 .(158ص) ةعماجلا ثداوحلا يف يطوفلا نبا اهدروأ ينيوجلا

 .طخلا ةدوجو رعشلاو بدالاب زيمتو هبلإ بستناف دادغبب

 ناملكورب ء ؛ 17 ص هج بهذلا تارذش ." 6 ٠ ص .6ج .ربعلا :اهنم تافنصم ةدع يف هل مجرت

 ةرئادو ١ 85 ص ؟ج ةيبرعلا ةمجرتلا 0487١ .قحلملا 45 8477 ص ١7ج ةيناملالا ةعبطلا)

 رمع روتكدلاو ١ 081017 ص .4ج ,مالعألا .يلكرزلا ١. / 54 ص .4ج ١( طال ةيمالسإلا فراعملا

 191١(. 15 ص ؟ج يبرعلا بدالا خيرات : خورف

 ديدجلا باتكلا رادم يمصعتسملا توقاي .هناونع باتكب دجنملا نيدلا حالص روتكدلا هصخ دقو

 .«.1548 6 توريب

 ١. 4 ص .؟ج .ىشعألا حبص - (45)

 نع طخلا ذخآ .يمجعلا يلولاب روهشملا يكنز نب يلع نيدلا يلو وه :يمجعلا يلولا (17)

 ص .7ج .ىشعالا حبص) يمجعلا يلولا ىلع بتك .يبلحلا دمحم نيدلا فيفع وه :فيفعلا (11)
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 نيدلا دامع دوجملا بتاكلا خيشلا نيسحلا نب دمحم نب دمحم وه :نيدلا دامع خيشلا (18)

 طخلا بحاص (454 ص .؟ج .ىشعالا حبص) .فيفعلا نباب فورعملا يعفاشلا يراصنالا

 ةنس 8١ هرمعو ما 06 مها ةرهاقلا يف يفوت .قلخلا نسحو ىوقتلاب قرعو طخلا سردو

 .(فحاصم ١/ 5 مقر) هطخب فحصم  ةرهاقلا يف ةيموقلا بتكلا راد يفو

 ١(. ؛ ص.؟ج .ىشعالا حبص) هدلاو نع طخلا ذخا .فيقعلا نب نيدلارون وه :نيدلا رون (14)

 .149814 ص.” ج .ىشعالا حبص - 0 : ١(
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 ص .باتكلاو ةباتكلا ةعانص يف بابلالا يلوا ةفحت ةطوطخمل هقيقحت) يجان لاله حجر )٠١١(

 .لوحالا ميهاربإ نب قحسا قيقش نسحلا وبا هنأ (" مقر ةيشاح ©

 .177ص "7 جءىشعالا حبص-(37١٠)

 )*٠١(-صبحالاعشى.ءج”.ص 554.

 )٠١4( - ص .ةباتكلا ملع يف ةلاسر : يديحوتلا نايح وبأ ٠١ - ص.” ج .ىشعألا حبص 401 .

 32ج .ىشعالا حبص .يدنشقلقلا ١- ص .ةباتكلا ملع يف ةلاسر .يديحوتلا نايح قيأ - (05 . ١(

 .4 ه9 608 ص

 .177 17١ ص .؟ج .ىشعالا حبص - ٠١ ص .باتكلا ملع يف ةلاسر - )٠١7(

 . 57١ ص.” ج .ىشعالا حبص >7 ١ ص .ةباتكلا ملع يف ةلاسر - ( ٠١1

 لمحت ةظحالملا لعلو ةيزيلكنالا (نال1 ةملك اهانعم يف قباطت (طقلا) ةملك نأ ظحالي )٠١4(

 امهنم لك لصاو ةيزيلكنالاو ةيبرعلا نيتملكلا نيب ةلصلا نع ثحبلا ىلع ةيوغللا رداصملاب نيتمهملا
 .هردصمو

 . 1717 ص.” ج .ىشعألا حبص - ٠١ ص .ةباتكلا ملع يف ةلاسر - )٠١9(

 .717 ص.” ج .ىشعالا حبص ٠١- ص .ةباتكلا ملع يف ةلاسر -- ١١( 4) ىلإ (111)

 .77 ص.” ج_ىشعالا حبص )0115)١13(-

 : نيطاطخلا رابك لاوقا ىلا ادانتسا ([7- ١ ص

 ةباّبسلاو ىطسُّولا :ثالثلا عباصالا فارطا نوكت نأ بجي :هلا همحر ةلقم نب ىلع وبا ريزولا لاق

 :هلوقب يئاطلا ماَمَت وبأ ريشي كلذ ىلإو :ملقلا ىلع ماهبإلاو

 لمانالا ُثالُكلا هيحاَون ثالث تلت و

 ففوق



 :اضيأ ملقلا فصو يف لئاقلا لوق امأ

 يراج هْعّمَد حالص وخا دجاس عكار فاَقَع يذو

 يرابلا ةعاط يف ادِهّتجُم اهتاقوال سمخلا مالم

 .ةرواجملا زاجم باب نم ,زاجملا ليبس ىلع هنإف .سمخلا عباصالا سمخلاب ديري

 عباصالا طسب نآل :ةضوبقم ريغ ةطوسبم عباصالا نوكتو :فيقعلا نب نيدلا دامع خيشلا لاق

 هكسمي الو ؛هل فعضُملا ديدشلا ءاكتالا ملقلا ىلع ئكتي الو ؛ملقلا ةرادإ نم هعم بتاكلا نكمتي

 .ًالدتعم كلذ يف هدامتعا لعجي نكل ؛طخلا يف هًٌرادتقا فعضيف فيعضلا كاسمإلا

 هعباصأ رئاسب دمتعيو ,رصْنخلا ىلع ئكتيف ملقلا ذخأي هنإف بّتكي نا بتاكلا دارا اذإ:نونح لاقو
 هنارّوذ يف ماهبإلا لمعُيو ؛ملقلا ىلع ةباّبسلا عفريو .رصنبلا ىلع ىطسّولاب دمتعيو ؛ملقلا ىلع
 .هكيرحتو

 فارطا نوكتو ؛ثالث وا نيتريعش ضّرَع رادقمب ةحتفلا قّْيَوُق ملقلا كاسمإ نوكيو :ةلقم نبا لاق
 .ىرخالا ىلع ْنهادحإ لضفت ال ملقلا لوح ةيواستم عباصالا

 ,ملقلا ةرادإ نم نكمتيل ةضبقنم ريغ ةطسبنم ملقلا ىلع عباصألا نوكتو :«ةيلحلا» بحاص لاق

 .دادمتسالا ةلاح يف رادي الو

 ءافص نوكي ناَروُدلا يف هدي ةعرسو هملق ةرادإ نم بتاكلا نٌّكمت بسح ىلعو :فيفعلا نبا لاق

 .هقورح رهوج

 نم ؟ج ىشعالا حبص يف جَردلا ىلع ملقلا عضوو .دادمتسالا ةيفيك يدنشقلقلا حرشو
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 مل نم :هللا لضف نبا يئالعلا ٌرقملا لاق دقو ؛ةباتكلا لوصأ نم ميظع لصأ وهف دادمتسالا امأ

 .ءيش يف ةباتكلا نم سيلف ملقلا يربو دادمتسالا نسحي

 هل هكاسمإ ةروص ىلع هعباصأ نيب ملقلا نكيلف بتاكلا دم اذاو :فيفع نب نيدلا دامع خيشلا لاق

 هعضو ةروص ىلع بتاكلا دي نم نوكي نأ هيف بهاذملا نسحأ نال ,دادمتسالل هريدي الو .ةباتكلا نيح

 نم هتبصن ىلع ملقلا ماقم هعم نكمي هنإف اهجراخ ىلإ هدي نطاب نم ملقلا سار كّرحيو .باتكلا يف

 .ةَدَم لك يف عباصالا ةيّصّن لقن يف ةّقّشّملا هتقحل اذه نع لدع ىتمو .عباصالا
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 .هتدوجو طخلا راَدَم هيلع يذلا وه اذه نال ,بتاكلا هيلإ جاتحي ام ربكأ نم اذهو :لاق

 ةءانالا نم نوكي ام عم .طخلا ةسدنهب قذاحلا ٌملاعلا الإ لصفلا اذه ملع كردي امّلقو :لاق مث

 1 .ةيداتلا نئسحو

 الو .ًالدتعم اَدَم دمي لب دادمتسإلا رثكُي الا بتاكلل يغبني :هللا لضف نبا يئالعلا ّرقملا مالك نمو

 ىّتح ةفيلا ىلإ ملقلا دري الو .باّتكلا دنع بيع كلذ نإف ملقلاب رثعي الو ءاهناكم نم ةقيّللا كّرحي
 رخآ ىلإ كلذ زواجي الو .ةّقش ّدح ىلإ لب ءًاريثك ًةاودلا هنم لْخّدُي الو .دادملا نم هيف ام بعوتسي
 .ِباّتُكلا لاصخ نم كلذ سيلو .هلمانأ ديوست نمايل ,ةحفتلا

 جدلا ىلع عّضوُي ام لَو نوكي نأ بجيو :ُةلقُم نب يلع وبا لاقف جرّدلا ىلع ملقلا عضو امأ

 .ابكنم ةطقلا مضوم

 فرح لك يف ىعارُي نأ بجي امو ,ةباتكلا يف ملقلاب ديلا ةكرح ةيفيك ب يدنشقلقلا فرعو
 طخ لك :امهريغو مالسلا دبع ّنبأو يرَمَّرَسلا لاق :ًاركاذ ٠١ - 8١(. ىشعالا حبص) هباتك يف

 نأ يغبني ةرسي ىلإ ةنمي نم طخ لكو .اعم هّْيَنس نع ملقلا نم هيف دامتعالا نوكي نا يغبتي بصتنم

 ةنُمّيلا ىلإ هيف ملقلا سأر َلامُي نأ يغبني ةنْمَي ىلإ ةرسي نم طخ لكو .ًاليلق ةرسّيلا وحن هيف ملقلا لامي
 لكو .ملقلا ىَّنسب نوكت نأ يغبني ةطقن لكو ,ملقلا نم ىنميلا نَسلاِب نوكت نأ يغبني ةيظش لكو .ًاليلق

 نسي نوكت نا بجي ةلاسرإ لكو نميالا ْنسلاب نوكت نأ بجي داصلا ةقيرعتو نونلا يف امك ريعقت

 نيعلاو ميجلا ةقارع يف امك جيرعت لكو ,ىنميلا ملقلا ّنسب نوكت نأ بجي ةلاسرإ لكو ,ىنميلا ملقلا
 لامُي نأ يغبني اهوحنو ماللاك ةرَّسي ىلإ ةنّمَي نم هيف ذخأ ام لكو .ىرسُيلا ملقلا نسب نوكي نأ بجي

 سار لامُي نأ يغبني ميجلا سارك ةنمي ىلإ ةرّسي نم هيف ذخا ام لكو .ًاليلق ةرّسّيلا ىلإ ملقلا سار هيف

 نيسلا نم ةنس لك لوطو .ةلاسرإ هؤاهتنا نوكي نأ بجيف بصتنم طخ ٌلكو .ًاليلق ةنّمّيلا ىلإ ملقلا
 .اهطخ فلا عبس ٌلثم رخآ وا لّوأ يف ةيظش ٌلكو ؛ةعبس لثم ليقو .اهطخ فلآ سدس لثم اهوحنو

 نونلاو ءاطلا ٌةعفرو ماللاو ٌفلالا ملقلا نم نميالا َنَسللو :فيفعلا نب نيدلا دامع خيشلا لاق
 نيسلا ةَدَمو ء,داضلاو داصلا ةقبطو تاّدملاو تاقيرعتلا رخاواو .ةادتبم ةمئاق تناك اذإ فاكلاو ءابلاو

 تاواولاو تاءاهلاو تافاقلاو تاءافلا سوُؤر ريودتو تاّدرلاو اهاتخاو ٌميِجلا رسياللو .نيشلاو

 .ةقوقشملا تافاكلاو
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 ملقلا نسب ةليوطلا تاطملا نوكت نا بجيو ملقلا رْدَتِب نوكت نيميلا ىلإ راسيلا نم َةَدَر لكو
 اذإو ؛ملَقلا فرحب ٌةريصقلا تاّدَّملا بتكُي نآو ءاهتّيظّش سار نم ةّطَملا نوكتف .ةلامم ٌةاَظَشُم ىنميلا

 هجوب تبتُك اهلثم فرحب ةّطّملا تلصو اذإو ؛ءاطلا ةّطَّم لثم هنس ىلع ٌملقلا رادُي نا بجو ةّدملاب ادتبا
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 ةاودلا-ًالوأ

 .ددعلا ىندأ يف تايودو ةاَوَد :برعلا لوقت :زيزعلا دبع نب مساقلا وبا لاق :ةفللا يف اهلصأ
 0-20 م 500 1 4و

 اًياَودو (اهرسكو لادلا مضب) ءاودو .ءاود ضيا لاقيو (اهرسكو لادلا مضب) يودو يود ريثكلا يفو

 ,اهعيبي ناك اذإ (واولا ديدشتو لادلا حتقب) ءاود لجرو ؛ةاود تذختا يأ ةاَوَد تيوذاو ؛اًياَوَح لثم

 44١(. ص.”ج) .زاَّرْبو راَّطَع كلوقك

 انمث اهعفرأو ناديعلا دوجأ نم ْذَحَّتُت نأ يغبني :هب ىّلحت امو .هنم ذختت نأ يغبني ام يف

 ٌلهأ هاناعتيو ؛هنامز ّلهأ هداتعي ناك ام ىلع هنم دامتعا اذهو .لدْنصلاو .مساّسلاو ,سونئبآلاك

 يذلا ٌداختا لاومالا ٍباتُكو ءاشنإلا لهآ نم هنامز يف باّتُكلا ىلع بلغ دقو يدنشقلقلا ركذو .هرصع

 .ًالامعتسا رثكا ساحُتلاو .اهنيسحت يف اوُغلابو اهنامثأ يف اًوَلاغتو .ذالوفلاو ,رفصالا ساحّتلا نم

 يود اًمأو .اهاهاض امو ةرازولاك ةسايرلا تاجرد ىلعاب هصاصتخاو .هتساقّنو هتّرعل ذالوقلاو

 مكحلا ٌءاضق اننامز ىف هاناعتي هنإف .رمحالا لدنصلاو سوُئبآلا تكرتو تضفُر دقف بشخلا

 .(4 414١-137 ص..7ج) .نيواودلا دوهش ضعبو مهوعقومو
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 نكميو نوكي ام ٌفخأ ةيلحلا نم اهيلع نوكي نا ةاوُدلا ليبس :بهو نب نسحلا لاقف ,ةيلحتلا امو
 نأ ةيلحلا قحو :لاق .هسلجم يف مضقنت وأ رسكنت نا نم نمايل ,فلأو ةقاكو يف .يوّدلا هب ىَلَحُم نا

 شقن اهيلع نوكي الو .اهيلإ سّنّدلاو ىَّذقلا ةعراسم نم نمايل اهيف تان الو ِرَفَح ريغب ٌةَجَّداَس نوكت

 .بهذلاو ةضفلا نود هوحنو ساحنلا نم نوكت نأ بهو نبا هركذ ام عم ةّيلحلا اذه قحو .ةروص الو

 ءانإلا يف ةبضلا مكح كلذ مكح نأ ىفخي ال .ةضفلاب ةيلحتلا داتعا دق اننامز يف ِباُّكلا ضعب نا ىلع

 نم ةجاحلاو رفغصلا عم حابتو .ةجاحلاو ربكلاو ةنيزلاو رفغصلا عم هركتو ؛ةنيزلاوربكلا عم مرحتف

 كلذكو .ةضفلاو بهذلاب تيفكتلا مرحي مغن .هللا مهمحر ةيعفاشلا انباحصأ هرّرق امك ,هوحنو ٍرْسك

 . ملعأ هللاو ءيش رانلا ىلع ضرعلاب هنم لصحي ناك اذإ هيومتلا

 ال ءاهرْدق يف ةطسوتم نوكت نأ ةاودلا ليبس :بهو نب نيسحلا لاق :اهتفصو اهردق يف

 اهلمحي نأ اهبحاصل دب الف .بجعُتو اهّلَمْخِم لقثيف ةفيثكلاب الو ,حبقتو اهمالقأ رصقتف ةريصقلاب
 :لضفلا لاق .هريغ كلذ ىلوتي نا نسحي الو .ةصوصخم تاقوا يف هريما وأ هكلم يدي نيب اهعضيو

 تقلتخا دقو :تلق .ملقلا رادقعل ةبسانم نوكتل ًاليلق كلذ َقْيَوُق وأ عارذلا مْظَع رادقمب اهلوط نوكيو
 اهنوذختي مهنإف ءاشنإلا باّتُك اماف .عيبرتلاو ريودتلا نم :ةاودلا ةئيه يف نامزلا لهأ دصاقم

 ريغ وهو .جَردلا مهتباتك يف نوناعتي امنإ مهنالو .ةقخلل ابلط .دقلا ةفيطل .نيسارلا ةرّودم ةليطتسم
 ٍباّتُك امأو .ةرّودملا ةاودلا يف هلعج ىباي ال جّرَدلا نم ريغصلا نأ ىلع .ةلمجلا يف ةاودلاب قئال

 امم هوفختسا ام اهئاطغ نطاب يف اولعجيل .اياوزلا ةعبرم ةليطتسم اهنوذختي مهنإف .لاومالا
 ذختي جذومنالا اذه ىلعو .عطقلا يف ةاودلا هذهل بسانملا يناويدلا باسحلا قرم نم هيلإ نوجاتحي

 - 44” ص :7ج) .مّدقت امك بشخلا نم نوكت بلاغلا يف اهنا الإ ,مُهيِوُد مهوعّفَوُمو مكحلا ةاضق

 .(؛17

 :ملقلا وا ٌرَبْزَملا_ايناث

 يف امك ًارْبر بْتُكلا تيمس هنمو .هتباتك تنقتا اذإ باتكلا ِترَبَز مهلوق نم هل ذخا :هفيرعت ١

 .ملق يا رْبْرِمو ةاودب هضرم يف اعد هنأ ركب يبا ثيدح يفو «َنيلوألا ِرْبُر يفل ُهنِإَو9 :ىلاعت هلوق

 ةباتكلل رشابملا وه ذإ .ةبتر اهالعأو ةباتكلا تالآ ٌفرشأ هناب هفنصيو ملقلا يدنشقلقلا فصي مث

 .(5 44 ص..؟ج) .ناوعالاك ةباتكلا تالآ نم ةريغو .هريغ نود

 فحخلا



 هلوق يف ًامالقأ ٌحاَدقلا تيمس امك هتماقتسال مَلَق يمس :ليقف :كلذ يف فلُتخا دقو :هقاقتشا

 اهيلع اوبرضف اهتلافك يف اوحاشت نيرسفملا ضعب لاق 4مّيْرَم ُلْقْكَ مهيأ ْمُهَمالْقا َنوُقْلُي ذإ# :ىلاعت
 وحر رجش وهو مُألقلا نم ذوخام وه :ليقو .ةماقتسالا يف لئملا اهب برضي امم حادقلاو حادقلاب

 ىّتح املق ىّمسي ال هنإ ليق دقف .هسار ممّلَقل املق يمس ليقو ؛املق يمس فعضلا يف ملقلا هعراض املف

 عنمو .ةاّنق وهف الإو ٌناَنس هيلع ناك اذإ الإ احمر حمرلا ىّمسي ال امك .ةّبصُق وهف كلذ لبق امأ ,ىرُبُي

 :هلوقب يوزالا بيطلا وبأ ريشي كلذ ىلاو .(4 5 ص .”ج) رفظلا ةمالق

 رُفَظلا صوصقم عبصإلاك وهو ادعلا رافظا ّمّلق ملق

 رّمصَق يديالا يف رّمع املك هنأ ىتح ةيحلا هبشي 2 د

 دوع وه :لاق .همهوت هل ليقف «يردأ ال :لاق مث .هدي بلقو ةعاس ركفف ؟ملقلا ام : يبارعإل ليقو

 .املق يمسف ,رفظلا ميلقتك بناوج نم ملق

 :ةلقم نب يلع ىبا ريزولا لاق

 دعبو ؛هرزب ءاقلإ دعب عطٌّقو .هرشق يف هؤام فشّتو .همرج يف هجضُن مكحتسا ام مالقالا ريخ

 .( 6 ص .7ج) .همجح لّقتو .ةمحش بلصو .هرجش ٌقَرو هؤاحل ٌرفصا نأ

 رشع ٌةتس نم هلوط ناك ام مالقألا ريخ .ةلقم نبا لاق :اهظلغو اهلوط يف مالقالا ةحاسم -

 عاونأ رئاسل عماج فصو اذهو .رصّنخلا ىلإ ةباّبَسلا ظّلغ نيب ام هؤالتماو .رشع ينثا ىلإ اعبصإ

 .اهفالتخا ىلع مالقالا

 .هتفلج نم رثكاب ربشلا هب زَواجتُي الا ملقلا دودُق ٌنسحا ضيا ةلقم نبا لاقو

 .لضف همحل يفو .بوبنألا نّيَل ملقلا نوكي نأ يغبني ةنيل ةفيحصلا تناك اذإ :ةّيْلحلا يف لاقو

 ةرثك ىلإ هتجاح نآل .محشلا صقان هَبْلَص بوبنألا سباي ناك .ةَبْلَص تناك نإو ؛ةبالص هرشق يفو

 هيلع ناظقحي همحلو هتبوطرف .ةّبْلَصلا ةفيحصلا يف هيلإ هتاجاح نم رثكا ةَوْهَّرلا ةفيحصلا يف دادملا
 هللاو دادملا نم يلاخلا بْلتصلا ملقلا يف اهيلإ لصو ام ةّبْلصلا ةفيحصلا يف يفكيو .دادمتسالا ةرازغ

 .(5550- 5605 ص .."ج).ملعأ هركذ لج



 ؛ملقلا يرب يف

 .يربُم ملق وهو .زومهم ريغ ةياّربو اَيَرَب هيربا ملقلا تْيَرَب لاقي :هانعهم لصاو هقاقتشا يف -

 :رعاشلا لاق اضيا زمه ريغب ملقلل راب انأو

 .ءع ره

 اًهيِراَب سوّقلا طعأ سوقلا دست ال ةمكحي سيل ًايرب سوّقلا يِراَب اي

 ٌَياَرُب يْرَبلا ةلاح هنم طقس امل لاقيو .حصفا ًءايلاو ءواولاب اًورب َدوُعلاو ملقلا ْتْوَرَب :اضيا لاقيو

 لوقتو .ءيشلا نم لضفت ةلضف لكل مسا ةلاعقلاو .ةّلاثحو ةَاَّرُت نزو ىلع (هلوأ يف ةدحوملا مضب)

 .([ 5 5ص." ج).كملق ربإ:رمألا يف

 ةدوج :اهنم ءلالخ ىلإ بتاكلا جاتحي :بهو نب نسحلا لاق :ةياردلا ةفرعم ىلع ثحلا يف

 عايشإ دعب ةدّملا لاسرإو «لمانالا ءاطتمال يتأتلا نسحو .هتّطَق فيرحتو .هتفلج ةلاطإو «ملقلا يْرَب
 ِ م

 .فيحصتلا ىلع ماجعإلاو أطّخلا ىلع لكشلا كرتو ,فوشكلا نم اهغارف دنع ررحتلاو .فورحلا

 .ملقلا يربو .دادمتسالا نسحي مل نم :هعَّجُهَم هللا بيط .هللا لضف نبا يئالعلا ٌرَقَملا مالك نمو

 .ءيش يف ةباتكلا نم وه سيلف ,ةباتكلا لاح ديلا ةكرح ةمسقو .راموّطلا كاسمإو ّطقلاو

 .ملقلا هلك طخلا :لوقيو .دحأ هاري ال ثيحب ىراوت ملق يربي نأ دارا اذإ ناك كاحضلا نأ يكحيو

 ال ىّتح مالقالا سوؤر عطق ناويدلا نم موقي نأ دارأ اذإف .كلذ لعف يربي نأ دارا اذإ يراصنالا ناكو

 .دحأ اهأري

 الجر سبحملا نب ميهاربإ ىأرو .ةياربلا فونصلا زيمم ريغل قدح ال :داّمَح نب قاحسإ لاقو

 نسحت ال امي بتكت نأ نسحت فيك :لاق .ال :لاق ؟ةياربلا اهتملعأ :لاقف .ثلثلا مْلَق ةيراج ىلع ذخأي

 .طخلا ميلعت نم ربكأ ةياربلا ميلعت ؟ هتيارب

 طخلا كآلم ْمَعَن ْمَعَن للا همحر ةلقم نب يلع يبأ طخب تيارو :هتلا لضف نبا يئالعلا ّرقملا لاق

 ىلع نيعتي هنإف ْنف نود اهنم ْنف ملع ىلع رصتقي الو .طخلا هيلع لهس اهنسحا ْنَمو :ةياربلا نسح
 .هنم ناصقنلا نمو ,فيرحتلا يف ةدايز نم هبهذم ىلع اهنم نف لك ظفحي نأ ةعانصلا هذه ىطاعت نم

 الإ كلذ مّلعتي الو ؛طخلا ىلع اردتقم ناك مالقالا سانجا ٌةرثك هّبلق ىعو نمو .هتاقبط فالتخا ندو

 .عاجشلل فيسلاك بتاكلل ملقلاو .لقاع

 فرغ



 ,ةعانصلا يف ناحلالا سانجأ نم نحللاك مالقالا سانجا نم ملقلا :نالجَع نب كاحضلا لاقو

 .كلذك ةياربلا سانجا نم ةدحاولاو ةياربلاو

 .طخلا ٌفصن ةياربلا ٌةَدوج :هللا لضف نبا يئالعلا ٌرقملا مالك نمو

 يف هللا همحر يلازغلا ىكح ىّتح .ملقلا يرب نود ةعنصلا نسحب ةربعلا نأ ىلإ بهذ نم مهنمو

 اوناكف هريغ ءارزو ةتس هعم ناكو ,كولملا ضعبل ًاريزو ناك داّبَع نب بحاصلا نا كولملا ةحيصن

 اورسكف همالقأ ىلا اودمعو ؛ ملقلا ةيارب نسحُي ال هنأ كلملل اوركذ ىّتح اولازي ملو .هنودسحي

 املق ذخاف سوؤرلا ةرّسكم اهّلك همالقأ دجوف .سلجملا يف باتك بتكب هرما كلملا نإ مث ءاهسوؤر

 ال كنأ نومعزي ءالؤه نإ :كلملا هل لاقف .قئار قئاف طخب باتكلا رخآ ىلإ ىهتنا نا ىلإ هب بتكو .اهنم
 .(4 605-07 ص .”ج) .اَراَجن ينملعي ملو ابتاك ينملع يبا نإ :لاقف «ملقلا يري نسحت

 نم يربلا نوكي نأ بجي :ّينابّيشلا دمحم نب ميهاربإ لاق :ملقلا نم ةياريلا لحم ةفرعم يف
 عمرلا لحم بتاكلا نم ملقلا لحم نإف .اهلصأ ىلع ةمئاق تناك اذإ اهالعا نم ينعي ةبصقلا تابن ةهج

 :ةمّدقتملا هتايبأ يف هلوقب يئاطلا مامن وبأ راشأ ىنعملا اذه ىلإو .سرافلا نم

 ٌلفاسأ يهو ساطرقلا يف هيلاعأ تلبقأو يوقلا نهذلا رزغتسا اذإ

 نإف .ةفلخلا يف جاجوعا وا ةينبلا يف ةماقتسا نم ولخي الف هّيربيل ملقلا ذخأ اذإ:مساقلا وبأ لاقو

 نم ةيربلاف .هيلإ ةرورضلا تعدو اَجَّوْعم ناك نإو ءقدتسا ثيح وهو .هسار نم ةيربلاف ايوتسم ناك

 .(5 57/ص .”ج) .هالعأ نم ًءاوتلا لقأ هلفسأ نأل هلفسأ

 نيكسلا كسمأف ةياربلاب تادب اذإ :يربربلا نبا لاق :يربلا لاح نيكسلا كاسمإ ةيفيك يف

 ةبوبنألا ىلع دمتعا مث .نيكسلا افق ىلع ىنميلا كماهبإ عضو .ىرسيلاب ةبوبنالاو ,ىنميلا ديلاب
 .(4 0ا/ .؟ج) .اقيفر ادامتعإ

 ٌبَوُصا يربلا نم عون يأ :ديشرلا رادب موي يعّمصالا ينلاس : يِناَّنَعلا لاق : ةياربلا ةعنص يف

 ,ةطملاو ةّدملا دنع ةجملا اهعم نمات ةيرب اهنس نيمي نع يتلا ةّطَقلا ةيوتسملا ةيرّبلا :تلقف ؟بّتْكاو

 .قيفر اهموطرخ يف دادملاو ,قيرخ اهفوج يف حيرلاو ,قينف اهقش يف ءاوهلا

 :ليق دقف ؛هتسدنهو طخلا دعاوق ىلع نكي مل نإو «ملقلا ةيارب رابتعاب طخلا نَّسَح امبر هنأ ملعاو

 فرغ



 لاق .ناقتإ الو ماكحإ ريغ نم اجهُب اقئار هطخ ناكف .ملقلل ةياربلا بيجع ناك رّرحملا لوحألا نإ
 هتاود نم تقرسو ؛هطخ نم تذخأو هنم تبرقف ,لوحألا ناويد يف بتكا تنك :رّرحملا يراصنالا

 .يندعبأو هذخأف .هفرعف ملقلا ىأرف .يتاود ىلإ ةرظَن هنم تحالف .هب يطخ داجف .همالقأ نم املق

 .(4-159 08ص .؟ج) .اهّنك همالقأ سوؤر عطق فرصني وا هسلجم نم موقي نا دارا اذإ ناكو

 :ناعم ىلع لمتشي ّيَرَجلا نإ

 .ردعقتلاو ءلوطلا يف هرادقمو .هتفص يق لوألا ىنعملا

 يفو .لّقأ ِوْحّرلا يفو .اريعقت رثكا بْللا ملقلا يف نوكي نأ بجيو :ةلقم نب يلع وبا ريزولا لاق

 سار يلي ام ىلإ عطقلا لمت مث .ءاوتسالا ىلع نيكسلاب كلوزنب ئدتبت نأ هتفصو .امهنيب لدتعملا

 نيدلا ءالع خيشلا راشأ كلذ ىلإو .مامحلا ريقانمك وأ .ماهبإلا ةدْقْعَك رادقم ةحتفلا لوط نوكيو .ملقلا

 :هلوقب هتزوجرا يف هلا همحر ّيَرَمّرَسلا

 الَّدّرا نوكي ىندأ الو ىلعأ ال ماهبإلا ةدقعُك اهُلوُطو

 ُصقَولاو .,صقؤوأ هب ءيجي طلخلا نإف .هُنَقْلِج ٌرصقت ملق لك :باوّبلا نب نسحلا وبا ذاتسالا لاق

 رصقلاب ديري هناكو .صق وأ ءاتلا هنم تفذح اذإ لماكلا ضورع يف نلعافتم يمس كلذلو .قنعلا رصق

 .ماهبإلا ةدقع نودام

 .معن :لاق ؟موطرخ هلآ :هل ليقف .كملق موطّرُخ ّلطا :بتاكلا يلوصلا سابعلا نب ميهاربإ لاق دقو

 :دشنأو

 ٌمِجْعُنو ُطّخَت مالقا ٌميطارخ اهتاصَرُع يف ريطلا فونأ ناك

 دوُجَُي نأ ديرتا :ةّيَرَبلا ريصق ملقب بتكي ناكو .نابغرل ناوّرَم ٌبتاك ىيحي نب ديمحلا دبع لاقو
 داجف كلذ تلعفف :نابغر لاق ؛اهنميأو ةطقلا فّرَحو ؛اهنعّسأو كملق ُةَفْلِج لطاف :لاق ,معن :لاق ؟كّطخ

 .يَطَخ

 ,ىلجأو فعضأو فخا اهب طخلا ءيجي هنإف .ةيرَّبلا تلاط اذإ :فيفعلا نب نيدلا دامع خيشلا لاقو

 .(4 4-55 58ص.7ج) .ىوقأو لقثأو ىفصا اهب طخلا ءاج ترصق اذإو

 فرو



 :تحشلا يناثلا ىنعملا

 بجيف ؛هيشاوح تحن امأ .هنطب تحنو .هيشاوح تحن .ناعون وهو :ةلقم نب يلع وبأ ريزولا لاق

 نأ بجي لب .هنس فعضيف نيتهجلا ىدحإ ىلع لمحي الو .اعم نسلا يتهج نم ايواستم نوكي نأ

 نا فييستلاو .نيفّيسم هابناج نوكي نا بجيو :لاق .ظْلُغ وأ قد ملقلا ةقلحل طسوتم قشلا نوكي
 هنطب تحن امأو :لاق .ملقلا نم دادملا يرجح نسحيف ,هلفسأ نم رثكا ملقلا سار وحن ًابهاذ هالعا نوكي

 َتحْنُي نأ يغبنيف ةمحشلا ٌبْلصلا اماف :هتواخرو محشلا ةبالص يف مالقالا فالتخا بسحب فلتخيف

 وخرلا امأو ؛هبتكي نأ بتاكلا ٌرثؤُي يذلا طخلا ضرع ردقك هضرعو احطسم لعجي مث .طقف ههجو

 تبتك نإ كنال ,ملقلا مرج نم ّلّصلا عضوملا ىلإ يهتنت ىتح هتمحش لصاتست نا بجيف ةمحشلا

 .هنايرج ٌفّصَي ملو ملقلا ىطشت .همحشب

 ناك اذإو .ةّكاّيح كلذ نإف ؛ملقلا يّدح نيب فلاخت الو .ةياّربلا عصقت ال :يربربلا نبا مالك نمو

 .لوحأ ملقلا نوكي كلذك

 حلصي اذهو ؛ريسي اهطسو نمسيو .ةيّرَبلا يبناج فهري نأ :اهنم .ءاحتا ىلع ُةَقَلحلا مث

 .ققحملاو قّلعملاو طوسبملل

 .حتفملاو جوزمملاو لسرملل حلصي اذهو ءاهلك هتمحش لصاتست ام اهنمو

 .اههباش امو ريماوطلل حلصي اذهو ؛نميألا يف ةيقب هيف ىقييو رسيألا هبناج نم فهري ام اهنمو

 يف حلصي اذهو ؛اهتحت امم ضرعأ هنم ةطقلا ناكم نوكيو .هطسو يبناج نم فهري ام اهنمو

 .(410 4 51ص ,7ج).هعورفو ثلثلا ملق عيمج

 :قشلا  ثلاثلا ىنعملا

 طخلا لصتا الو ,لمانالا هب تّرمتسا ام قوقشم ريغ ملقلا ناك ىل :ةلقم نب يلع ىبا ريزولا لاق
 .هل بتاكلا لتق ردق ىلع ملقلا يبنج دحأ ىلإ دادملا لاملو ,قشملا مدعو ,دادمتسالا رّككلو .بتاكلل

 .هتواخرو هتبالص يف ملقلا فالتخا بسحب كلذ فلتخيو :ةلقم نبا لاق لوطلا يف هردق يف

 ىلع دار اذإ هنأ هيف ىتعملاو .اهيثلث وأ ةحتفلا فصن رادقم ىلإ هّقّش نوكي نأ بجيف لدتعملا اماف

 :كلذ نم نمأ كلذك ناك اذإو .ذئنيح طخلا دسفو ةباتكلا لاح ملقلا انس تحتفنا كلذ

 فرخ



 يف هطارفإ رادقمب كلذ ىلع داز امبرو ؛ةحتفلا رخآ ىلإ هقش نوكي نأ يغبنيف ؛ٌبْلصلا اماو

 :لاقف هتزوجرا يف هللا همحر ّيَرمّرَسلا نيدلا ءالع خيشلا كلذ مظن دقو .ةبالصلا

 ٌفصأ ام مهقاف مالقالا بسحب ٌفلَتْخَي اضيا قّشلا ناب ملعاو

 البقاو لقنأ ةّقلحلا ْثْلُك رادقم ىلإ قش ًالدتعم نكي نإف

 دفُتِسُت ةحتفلاب ٌبُلتملاو دز نيثلثلا وأ فصنلل ٌوْخّرلاو

 اذو اذ فرعا ةبالصلا يف َطَرْق اذإ كاذ ىلع اودازامّبرو

 (45-١431ص.؟ج)

 نا بجي هنأ ثلاثلا ىنعملا يف ةلقم نبا مالك نم مّدقت دقو :ضرعلا يف ةفلحلا نم هلحم يف

 نينسلا ظلغ نكيلو لاقف باوبلا نب نسحلا وبا ذاتسالا ىرج هيلعو .ملقلا ةّقَلَحل اطسوتم قشلا نوكي

 يتأي امنإ اذهو ؛لاح لك ىلع سكعلا نود رسيالا نم ظلغأ نميالا نوكي نأ زوجيو :لاق .ًءاوس ًاعيمج

 ةهج ىلإ راسيلا ةهج نم ةذخآ تناك اذإ اما ,راسيلا ةهج ىلإ نيميلا ةهج نم ةذخآ ةباتكلا تناك اذإ

 .”ج) .نيميلا نود راسيلا ىلع دامتعالا ىوقي هنال كلذ نم سكعلاب نوكي هنإف ةيطبقلاك نيميلا

 .(4315؟ 65١ ص

 ؛ّطقلا . عبارلا ىنعملا

 ُهَنس تعطق اذإ :طيطقو طوطقم وهو اق اناف اَطَق هَّلَّقَأ ملقلا تطْطق لاقي :ءانعمو هقاقتشا

 .هضْرَع يف فيسلا عقي اميف لمعتسي ام رثكأ طقلا ّنآ الإ .نابراقتم دقلاو ّدَّقلاو ؛عطقلا :طقلا لصأو

 جرخم نأ كلذو .هّطَق هضرع اذإو .هّدق هفيسب ءيشلا لجرلا الع اذإ:لاقي ناكو .هلوُط يف عقي ام ّدقلاو

 .هيبجاح دمو .هيبجاح طم لاقي امك رخآلا نم امهدحأ لدبأف :نابراقتم لادلاو ءاطلا

 راَدَم هيلعو .ةياّربلا نم مظعالا دوصقملا وهو .باَّتُكلا دصاقم بسحب ُطَقلا سانجأ فلتخت نأ

 لاقو .طخلا ىلع ًاردتقم ناك مالقالا طق سانجا ٌةرثك هبلق ىعو نم .نالجع نب كاّحّضلا لاق .ةباتكلا

 اهيف سّرفت اهيِرْبَيل ةبوبنالا ذخا اذإ ٍباَّتُكلا ضعب ناك :هتمحرب هللا هدمغت هللا لضف نبا يئالعلا ّرقملا

 .تبثت ىلع طّقي مث فقوتف ىَرحت مث فقوت ٌطّقي نأ دارأ اذإف ,كلذ لبق

 :نيعون ىلع طقلاو :فيفعلا نب نيدلا دامع خيشلا لاق

 فواد



 مئاق :نابرض وهو .طقلا لاح يف نيكسلا فرحي نا ةيرب قيرطو ,فرحملا  لوالا عونلا

 ناك ام وهف ,بّوصملا امأو ,ةرشقلا عافتراك ةمحشلا عافترأ يف لعج ام وهف مئاقلا اما ؛بّوصمو

 .محشلا نم ىلعأ هيف رشقلا

 وبا ريزولا كلذب حرص دقو .فّرحملا امهدوجأو ؛هانس ىواست ام وهو ؛ىوتسملا يناثلا عونلا

 ملقلا ناك اذإ ًاليلق اعافترا ىنميلا ةهجلا نم عفترم نس اذ ناك ام اهدمحأو :لاقف .ةلقم نب يلع

 مدقت امك راسيلا ةهج ىلإ نيميلا ةهج نم ةذخآ ةباتكلا تناك اذإ كلذو ؛فيرحتلا ىنعم اذهو ,ابوصم

 نيدلا دامع خيشلا لاق .نيميلا ةهج ىلإ راسيلا ةهج نم اذخآ ناك اذإ ام فالخب ,ملقلا ينس ركذ دنع

 لقا ىوتسملا نال .ةيوتسملا اهدسفاو .فيرحتلا ةلدتعملا ةفّرحملا اهدوجأو :هللا همحر فيفعلا نب

 .نوذاتسالا هدمتعي ام دض ىلع ملقلا طقي هب دتعي ال نم ضعب ناك دقو :لاق .فّرحملا نم افرصت

 ىلع ةّطَّقلا تناك اذإو .اثيدر الإ ءيجي ال هطخ ناكف .هرهاظ ىلع فرشملا وه ملقلا نم محشلا ريصيف

 عجضاو :ةلقم نبا ريزولا لاق .ساطرقلا نم انكمتم .طخلا يف ًافرصتم بتاكلا ناك كلذ نم ّدضلا

 .فيرحتلا ىلا برقا ةطقلا نوكت نأ كلذب ديري .ًابصن اهبصنُن الو ُطَقلا ىلع تمزع اذإ ًاليلق نيكسلا
 .ةبوصم نوكت نأو

 .مالقالاب ةباتكلا نع فيفعلا نب نيدلا دامع خيشلا تلابس :ةبيقر يبأ نب نيدلا سمش خيشلا لاق

 ققحملاو خسنلاو .ةعّبَرُم ٌهَطَق نيب نيب ريودتلا ىلإ ٌليمأ عيقوتلاو عاقرلا :لاقف ,ريودتلاو فيرحتلاو

 نكل :باوببلا نبا لوق ديحولا نبا رسف دقو .امهنم ًافيرحت رثكا ققحملاو ,فيرحتلا ىلإ ليمأ رعشملاو

 اهّدشا يناحيرلا ةطقف ؛ةفص ُطّق ملق لكل نأ ىنعملا نأ ءريودت ىلإ فيرحت نيب ام هنأب لوقأ ام ةلمج

 .”ج) .ًافيرحت اهلقأ عاقرلا نوكت ىّتح مالقالا طق عاونأ نم عون لك يف فيرحتلا لقي مث .ًافيرحت
 .(44-416ص

 .فورحلا نم ملقلا يئس نم لكل امو .ةياربلاب قلعتي اميف ملقلا تافص ةفرعم يف -

 يف ةباتكلا نم سيلق .هضّرعو .هردصو .ملقلا هجو ِرْدّي مل نم :فيفعلا نب نيدلا دامع خيشلا لاق
 ههجو اماف .اضّرَعو ارذدصو اهِجَو ملقلل نأ ملعا :لاقف ةلْقُم نب يلع وبأ ريزولا كلذ رسف دقو .ءيش

 .هضرع امأو ؛هترشق يلي ام هردص امأو ؛ملقلا ةمحل يلي ام وهو .هَّطَق ديرت تنأو نيكسلا عضت ثيحف

 .(171:؟ص ..”ج) .ىنميلا يهو ايلعلا نسلا وه ملقلا فرحو :لاق .هفيرحت ىلع هيف كلورن وهف

 فرغ



 اهتبسنو ,راموطلا ملق نم اهعرفتو ؛ةطقلا عضوم ثيح نم اهرادقمو ملقلا سأر ةحاسم يف-
 بتاكلا ةاود يف نوكي نأ يغبني امو .طسوتلاو ظّلفلاو ةقدلا يف اهريداقم فالتخا ىلع هتحاسم نم

 :مالقألا نم

 حالطصإلا ىرج ىتلا مالقالا فالتخاب فلتخت مالقالا سوؤر نأ ملعاف .ملقلا سار ةحاسم امأ

 تناك ملق وهو .راموّلملا ملق وه ضرعلا يف ةحاسم اهرثكأو اهّلجاو اهمظعأو ,باّتُكلا نيب اهيلع

 ىلعأ نم هنم ذخؤيو ءرضخالا ديرجلا بل نم ذخؤي نأ هتفصو .اهريغو تابتاكملا يف هب مُلَعُت ءافلخلا

 لقث .ةروصلا هذه ريغ ىلع ناك اذإ هنإف .هكاسمإ نم بتاكلا نكمتيل لمانألا سوُؤر عسي ام ةحتفلا

 هب ةياتكلا لهستل قوقش ةثالث نم دب الو ؛ يسرافلا بصقلا نم ًاضيأ ذختيو ؛هلمتحت الو لمانالا ىلع

 نمو ءارزولاو باّونلا بتكي هبو .راموطلا رصتخم ىمسيو هنود ّمَلَق مهلو .هيف دادملا يرجيو

 نيرشعو عبرأب ةياربلا ثيح نم هضرع ةحاسم اورّدقو .اهوحنو ميسارملا ىلع دامتعإلا مهاهاض

 ةبسنلا هذه نم نيثلثلا ملقف .مالقالا نم هنود امل لصأ وهو .تاَضرَتْعُم نوَّدّربلا رعش نم ٌةرعش

 .تارعش نامثب رّدقم ثلثلا ملقو ,ةرعش ةرشع يتنثأب ردقم فصنلا ملقو ءةرعش ةرشع تسب رّدقم

 عّبشلا ىلإ ناك ام وهو ليقث هيف مالقالا هذه نم لكو .نيثلثلاو هنم لماكلا نيب ام راموطلا رصتخمو

 برضت ناب ربتعم ملق لك يف فلالا لوطف كلذ رّرقت اذإ .برقأ ةقدلا ىلإ ناك ام وهو .فيفخو .ليما

 عبرأ وهو هضرع رادقم برضي راموطلا ملق يفف .كلذ ريظن اهلوط لعجيو هلثم يف هضرع ةبسن

 ةبسن برضت ثلثلا ملق يفو ءاهلوط وهو ةرعش نيعبسو اتسو ةئامسمخ اهلثم يف ةرعش نورشعو

 ةرعش نيتسو ًاعبرأ اهلوط نوكيف .نيتسو عبراب اهلثم يف تارعش نامث وهو رامولحلا نم هضرع
 .هملعإف عيمجلا كلذكو

 اهرثؤي ام ددع ىلع همالقا نوكت نأ يغبني :ةلقم نب يلع وبأ ريزولا لاق دقف ةاودلا مالقا ددع امأو

 هتباتك ىلإ جاتحي نأ ددصب وه يذلا ملقلل يربم ملق هتاود يف نوكي نأ ديري هنأكو ؛طوطخلا نم

 (176-1773ص ."” ج) .هتيارب لجأل رخاتي الف ايهم هدجيل

 :ةملقملا  اذلاث

 نم دعت ال دقو .اهنع ايبنجأ وأ ةاودلا سفن نم ناك ءاوس .مالقألا هيف عضوي يذلا ناكملا يهو

 (175ص .7ج) .ابلاغ ةاودلا ءازجأ ةلمج نم اهنوكل تالآلا

 افي



 :ةيدملا :اعبار

 .نيكسلا يهو ,ىدُم ىلع عمجتو اهرسكو اهحتفو ميعلا مضب لاقت .ظحاجلا لاق :اهظفل يف -

 تثٌعشت اذإ اهّمْلتو ُتَفقو اذإ اهب قلطتو ْتْلَك اذإ اهب َدَحتست :مالقالا نسم يه: ٍباّتُكلا ضعب لاق

 كاف انك الو .ملقلا رهوج وفصيف ؛يربلا نم نكمتيل اهدادحإو اهيفَس يف ةغلابملا بجتف
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 اهلمعتست الو كتيكس ددحأو :يلوصلا لاق .دسفتو ّلكَت الثل ةياربلا ريغ يف اهلمعتسي الآ يغبنيو

 ةلاك تناك اذإ اهنإف ؛ادج ةيضام نكتلو ءادح نيكسلا ّدحتساو : ةلقم نب يلع وبا ريزولا لاق .كلذ ريغل

 لاق .نيكسلا ةدآلُب نم ةيأربلا داسف :فيفعلا نب نيدلا دامع خيشلا لاقو .ًابرطضم ًائيدر طخلا ءاج

 نكمتل .اهيقس يف ةغلابملا هرك دقف .دحلا ةلدتعم ءَدقلا ةفيطل نوكت نأ يغيني : ينثادملا رمع نب دمحم

 هنأ ميهاربإ نع شمعالا نع ينئادملا ىور دقف .ْفّخلاو ُمّكْلا يف اهلمح يف بيع الو .اهيرب نم يرابلا

 ملو .هدح فهرأو .هردص ِضْرَع ام اهنسحاو :اولاق .ةءورّملا نم هَقُخ يف َنيكسلا لجرلا ذاختا :لاق

 تيارو :فيفعلا نب نيدلا دامع خيشلا لاق .جاجوعا ريغ نم ىوتساو .هّباصن ةضبقلا نع لْضْفَي
 فصوو .اهلفسأ نم ضرعأ اهردص يتلا يهو ةّيباقعلا نونسحتسي باّتُكلا نم ةعامجو يدلاو

 ٌدحأ ,بابسألا ةعماج ,باصُنلا ةَكحُم . ةريدأتلا ةقيكو .ديدحلا ةقيتع نيّكسو :لاقف .ًانيكس مهضعب

 ٌماَمحلا سوُقُنلا ىلع ىشْخُي نيح  ٌودعل ٌةَدُع تّْئش نإ انا

 مالقالاٌمْوقتيَدحبو | َةاَوَدل مداخ ملسلا يفانأ

 (4126-1151ص. ."ج)

 ّطقملا_:اسماخ

 ا

 يلع وبأ ريزولا لاق . ةّيظشم ال ةي وتسم ةّطَّقلا يضمتف ًابْلَص طقملا نوكي نأ يغيني : يلوصلا لاق

 كا در ل و ل ل ا ب د ح

 يذلا هجولا َمّطسم نوكيو .جاعلاو سوُئِبآلاك ٍبْلَص دوع نم نوكي نأ نيعتيو :فيفعلا نب نيدلا دامع
 تارادإلا يتاتف ُهْطْقلا تللهت امبر .ملقلا ىظشت (ريدتسم ناك اذإ هنال اريدتسم نوكي الو .هيلع َُقُي

 فنيا



 كلذ نإف هوحنو ساحثلاو ديدحلاك اعنام كلذ عم نوكي ألا يغبنيو :تلق .ةدّيَج ريغ تاريعشتلاو

 (478ص .”ج) .ةحلاص ُهّطَّقلا ئجت الو ,نيكسلا دسفي

 ةريحملا_اسداس

 :فانصأ ةثالث ىلع لمتشتو ,ةاودلا نم دوصقملا يهو

 .ةنوجلا لوألا فنصلا 1

 .ربحلاو ةقيللا هيف يذلا فرّظلا يهو

 .نيتمئاق نيتيواز ىلع عمتجي سأرلا رّودم الكش نوكت نأ يغبنيو :باٌتُكلا ءالضف ضعب لاق
 .دادملا دسفيف هاياوز يف ءدادملا فثاكتي اعبرم ناك اذإ هنال لاح ىلع ًاعبرم نوكي الو طخ امهذقوي

 .دادمتسالا يف دعسأو .دادملل ىقبأ ناك (ريدتسم ناك اذإف

 .ةقيللا . يناثلا فنصلا- ب

 رظنلاو .يتايس امك لاوحالا ضعب يف هنم ذختن يذلا نّطّقلا ةيمست َفَّسْرُّكلا برعلا اهيمستو

 .نيهجو نم اهيف

 الو هبُسْحَت ال يأ امهرد هّقك قيلت ال نالف :مهلوق نم اذخأ .اهّتْقلو ةاودلا تقلا لاقي :اهقاقتشا يف

 :يئاسكلا دشنأو ,هكسمُت

 اًمُدلا فيسلاب طغت ّفَكو ادوُج اًمَهْرد قيلت ام ّفَك َكافَك

 لاق .تَقَلَع ام يا اهجوز دنع ةارملا تّقال ام :لاقيو .امهرد ُكسْمُت ام كاّفَك يا ,دوُجلاب هفصي

 ينتقالا ام :لاقف «يعمصأ اي كلاح فيك: هل لاقف :اهباغ ةيَيَخ دعب ديشزلا ىلع يضلمألا لعد ءادربملا

 ؟ينتقالا ىنعم ام :هل لاق سلجّملا لهأ قّرفت املف ؛هنع ٌديشرلا كسماف .نينمؤملا ريما اي ضرأ كّوحن

 ةقيللا مسا قحتست الو :ظحاجلا لاق .ملعأ ال امب ةماعلا سلجم يف ينملكت ال :لاقف ,ينتسّبح ام :لاق

 .دادملا وهو سُفْنلاِب ةاودلا يف َقالُت ىّمح

 هيف لاقيو ءنطقلاو فوّصلاو ريرحلا نم نوكت :باثُكلا ضعب لاق :هب دهاعتتو هنم ذختت امي
 هرم ٠ع

 يف اهشافتنا نال :نشخلا ريرحلا نم نوكت نأ ىلوالاو .بّطْعلاو .طؤّطلاو ,سربلاو ,فسركلا

 فرخأ



 ةقيللا دقفتي نأ بتاكلا ىلع نيعتيو :باّتُكلا ضعب لاق .ةباتكلا ىلع ٌنوعأ اهدْبَلَت مدعو ةريخملا

 .نَّمّرلا لوط ىلع حوُرُت اهنإف ,نوكي ام دوجاب اهبّيطيو

 هْغاَرَف نيح هنأو ,رهش لك يف ةقيللا ديدجت بتاكلا ىلع نيعتيو :يرمّرسلا نيدلا ءالع خيشلا لاق
 (41 ١  ؛55ص .”ج) .طخلا دسفيف .هوحنو بارتلا نم اهيف عقي ام لجال ةربخملا قْبطُي ٌةباتكلا نم

 .امهاهاض امو ربحلاو دادملا_ًاعياس

 هب تددم ءيش لكو .هنيعُي يأ ملقلا َدُمْي هنال كلذب يمسف دادملا امأ :امهقاقتشاو اهتيمست يف

 :لطخالا لاق .دادم وهف ائيش

 .ءيش لك يف يفاصلا صلاخلا نوللا هب داري ربحلا عصان نالف لاقي ؛نوللا هلصاف ,ربحلا اماو

 ريبدتو جالع ريبك ىلإ هيف جاتحُي الو هلصأب لمعتسي دادملا نأ ملعاو :هتدام يفو دادملا ةدام يف

 وبأ لاق .ناخّدلا وهو .ريبدتو جالع ىلإ جاتحي ام اهنمو .اههبشا امو ,غمصلاو .جازلاو .صُفَعلاك

 ناخد نم نوكي الو .ةينهد هل ءيش نم نوكي نأ ناخدلا يف ىّخَوَتُيو :بتاكلا ةبعش نب فولخ مساقلا

 .هيلإ عجارو هلثم ءيش لك ناخد نآل لصالا يف سباي ءيش

 ٌدشا الو .هنم معنأ رأ مل دادمب هيوراَمُخ مايأ يف لجر انيتاي ناك :بتاكلا فسوي نب دمحأ لاق
 نهد نم :يل لاقف ؛كلذ دعب هب تفطلت مث .ينع كلذ متكف ؟هتجرختسا ءيش يأ نم هتلاسف .هنم اداوس

 .نهدفا ذفن اذإ ىّتح اساط اهيلع لعجا مث ءاهدقوأو َجراَسَم يف كلذ نهد عضا .ناّتَكلاو لجُفلا رزب

 ًالئام هداوس نوكيل سآلا ءامب هعمج امنإو .يبرعلا غمصلاو سآلا ءامب اهيف ام تعمجو ,ساطلا تعفر

 .رياطتلا نم هعنميو هعمجي غمصلاو ,ةرْضُخلا ىلإ

 ام ذخاتو .ءام هيلع ىقلُتو .ههبشو صُمحلا يلاقم ناهد نم تذخأ تئش نإو : ةيلحلا بحاص لاق

 .ريباوش هعطقتو هدمتو ,حلملاو يبرعلا غمصلاو روفاكلاو لسعلاو .سآلا ءامب هعمجتو هقوف ولعي

 (176 غلا ص.”ج) .ملعأ هللاو دوجآ لوألا ناّخدلاو

 .مهريغو ةعنصلا لهأ نم نيلؤوالا ةباتك تناك هبو :دادملا ةعنص يف -

 <ى3:



 ةثالث هنم ذخؤي نأ كلذو ءطُقّنلا ماَحّسس نم ذخّتا ام دادملا دوجاو :ةلْقُم نب يلع وبأ ريزولا لاق

 لسعلا نمو .هلاثمأ ةثالث ءاملا نم هيلع ْبَصُيو ءريجْنط يف ىقلي مث .هتيفصتو هلخن داجيف .لاطرأ
 صُقَعلا نمو .امهرد رشع ةسمخ قوحسملا غّمصلا نمو .امهرد رشع ةسمخ حلملا نمو ءدحاو لطر

 ءانإ يف كرتي مث نيطلا ةئيه يف ريصيو ُهمّرِج نخثي ىّتح ةنيل ران ىلع طاسُي لازي الو ,مهارد ةرشع
 ناَخُد نم نوكي لب .طْقنلا ماَخَّس يف رصحني ال هنأ ىلإ ةراشإ هيف هركذ امو .ةجاحلا تقو ىلإ عفريو

 ربصلاو ؛هتحئار ببطتل روفاكلا ىلإ كلذ عم جاتحي هنأ ةيلحلا بحاص ركذ ْمْعَن .مّدقت امك (ضيا هريغ

 .(57 5ص.” ج) .بيطلا ريغ يف حلملا ماقم موقي روفاكلا نا :ليقو .هيلع بابذلا عوقو نم عنميل

 :نافنص وهو .ربحلا ةعدص يف.

 :تافص هنم ركذن نحنو .ناَخّدلا ربح وهو :قرولا يأ َدْغاكلا بساني ام لوألا فنصلا

 2 5 د“ ع لل 1 3 هت ل ل ا
 نم ليلق عم ًءام لاطرأ ةتس يف عَقْنيَو اشيرج قدي لطر ردق يماشلا صقَعلا نم ذخؤي ءةفص»

 نم ىفصي مث .نيثلثلا وا فصنلا ىلع ريصي ىّتح رانلا ىلع ىلغي مث .اعوبسا (نيسرملا وهو) :سآلا

 .يبرعلا غمصلا نم ةيقوأ ءاملا اذه نم لطر لكل فاضي مث .ًايناث ىَّقصي مث ,مايآ ةثالث كرتيو رزئم

 عم هل دب الو .ةكالحلا نم هيفكي ام هركذ مدقتملا ناخدلا نم هيلإ فاضي مث .كلذك يسرُبّقلا جازلا نمو

 لعجيو ؛نمزلا لوط ىلع لسعلاب ظفحُيو هيف بايذلا ٌعوقو ربصلاب عنتميل لسعلاو ريّصلا نم كلذ
 نارفعزلاو تابنلا ركسلاب كفك ةوُلُكِب ناخدلا قحست نآ دعب ......... ربحلا نم لّطِر لكل ناخدلا نم

 :كيلع دسفي نواه الو ةيالص يف هنحصُت الو .هقحس ديجُت نا ىلإ راجنّرلاو رعشلا

 .(صاّصّب ءيجي كلذلو .هيف ناخد الو ؛سأرلا ربحلا ىّمسيو :قرلا بساني ام يناثلا فنصلا

 .هنم ركذن نحنو ؛لوط ىلع َدَغاكلا ٌدسفيو .هقيرب ةهج نم هيلإ رظنلا يف رصبلل رارضإ هبو .ًاقارب

 بذعلا ءاملا نم هيلع ىقليو ءشَرْجُيف دحاو لطِر يماشلا صفعلا نم ذخؤي :يهو هربح ةفص»

 ةمالعو .ْعَّضْنَي ىّتح ةنيَل رانب هتحت دقويو رانلا ىلع عضويو .ريجْتط يف لعجيو .لاطرأ ةثالث

 نمو :قاوأ ثالث يبرعلا غمصلا نم هيلع ىقلي مث .ٌةصاّصْب ءارمح ةباتكلا نوكتف هب بتكت نأ هجضُت

 .ةجاحلا دنع لمعتسيو .ديدج ءانإ يف عدويو ىّفصي مث ةّيقوأ جازلا

 قحسيو ًاديج اشرج شرجيف صفعلا ذخؤي .ران ريغ نم درابلا ىلع لمعي ءيرّفَس ربح ةفص»

 يدم



 تقو ىلإ عفريو هيلع ىقليو .يبرعلا غمصلا نم مهردو ,جازلا نم دحاو مهرد ٍصْقَع ةيقوأ لكل

 .هلمعتساو ةيافكلا ردق ءاملا نم هيلع بص هيلإ جاتحا اذإف .ةجاحلا

 لوصقلاو .باوبالا نم :مالكلا حتاوف هب بتكي ام يهو (477ص ,”ج) :تاحاتتفالا قيل يف

 يف هب بتكي هنإف بهذلا الإ .ةنوُيدلاو ءاشنإلا ينف يف كلذ نم ءيشل لخدم الو ءاهوحنو تاءادتبالاو

 هنا الإ ْحّسسّنلا ِباّتُك هيلإ جاتحي امنإ كلذ يقابو .اهنم ةليلجلا ءامسالا يفو ,تاّناَقلا بتك يف تاواَرْفَّطلا

 .بتاكلا لامك هنإف هب ملعلاب ساب ال

 بهذلا قرو ذخؤي نأ هلح ةفصو ؛بهذلا ّقرو لحي نأ هب ةباتكلا قيرطو :بهذلا لوألا فذصلا

 ينيص ءانإ يف هيف لتقيو .ّيقّنلا يفاصلا نوميللا بارش عم لعجيف .هوحنو ءالّطلا يف لمعتسي يذلا

 ىّتح ءانإلا بتاوج نم لسغيو ّيقنلا يفاصلا ءاملا هيلع بصي مث ؛هيف ُهَمَرِج لحمضي ىّتح هوحن وأ

 يف بَسَر ام ذخؤيو هنع ءاملا ىفصي مث .بهذلا بسُرُي ىتح ةعاس كرتيو .بارشلاو ءاملا جزتمي

 نم ريسيلا ٌرزنلاو .ةقيّألا نم ليلق هعم لعجيو ,لفسالا ةقيض جاجز ةلتفم يف لعجيف .ءانإلا

 لقص َفَج اذإف .هي بتكيو ,لولحملا غمصلا ءام نم ٌليلقو .بهذلا نول نع هجِرْخُي ال ثيحب نارفعزلا
 .(4-67/8اا/ ص.” ج) .فرحلا بناوج نم ربحلاب كُمّرُي مث .هّدح ذخاي ىّتح ٍعْرَج نم ةلقصمب

 بساني ال عونصم كلذ يقابو ,يندعملا اهدوجأو ,ةريثك هعاونأو :ُدْرَوِزأْللا يناثلا فنصلا

 نم ليلق هيلع ىقليو .ءاملاب باذي نأ هب ةباتكلا قيرطو .اهوحنو تاناهّدلا يف لمعتسي امنإو .ةباتكلا
 هب رثكي الو ءملقلاب كَّرَح َبَسَر املكو .هركذ مدقتملا بهذلا ةاودك ةاود يف لعجيو ؛يباعلا غمصلا ءام

 (178ص..”ج) .دسفُيو دوسي ال يك غمصلا

 نإو ؛مقني ىتح ءاملاب قحسي نا هب ةباتكلا قيرطو .يبرغملا هدوجاو ٌرْفُجْنّلا :ثلاثلا فصلا

 .ربحلا قالي امك ةقيلب قالي مث .غمصلا ءام هيلع فاضي مث .نسحأ وهف ضماحلا نامرلا ءامب قحس

 .(8/!1 ص.” ج) .هب بتكيو ةأود يف لعجيو

 يف كولملا نع هب بتك امبرو .بتكلا سئافن هب بتكي امم يهو ,ةيقارعلا ةرْغَملا :عبارلا فذصلا

 .(478- ص. ج) رفجنزلا يف امك ةباتكلا يف هقيرطو .نايحالا ضعب

 يد



 ةلمرملا انماث

 .بتكلا هب برتُي يذلا وه ناك ذا :بارتلل ةلآ اهل ًالْعَج .ةبَرملا ميدقلا اهمساو

 : ريد 3 ىلع / - كيد و

 تناك نإ ةاوٌدلا سنج نم نوكيو .كلذب ىّمسملا وهو :لمرلا هيف لعجُي يذلا فرظلا :لوألا
 نم اهلحمو .ةاودلا ّبَر هراتخي ام بسح ىلع ًابشخ تناك نإ هوحنو ساحنلا نم وا ,ًاساَحُت ةاودلا

 اهمف يف نوكيو .اهركذ يتآلا ةأشنملا لباقي امم ةاودلا نطابو ةربحملا نيب امم بتاكلا يلي ام ةاودلا

 يف نوكت كلذ نم ربكأ ىرخا ةلمّرم تذخأ امبرو .اهنطاب ىلإ نشخلا لمرلا لوصو نم عنمي كابش
 ءارمالاو ءارزولا نم ةسايرلا بابرأو .اهرغصل ةيافقكلا نع كلت قيضت نأ لامتحال ةاودلا نطاب

 سنج نم بلاغلا يف نوكت..اهالعأ يف قنع اهل ءجناّرلا ةبح براقت ةريبك ةلَمْرم نوذختي مهوحنو

 .مهوحنو مكحلا ةاَضّقل بشخ نم تذَخُنا اميرو ؛هوحنو ساَحُن نم ةاودلا

 نم دوسالا طخلا وسكي هنأل .هريغ نود رمحألا لمرلا كلذل ٌباَّتُكلا راتخا دقو :لمرلا يناثلا

 :عاونأ ىلع وهو .ًاقيقد ناك ام ُهَريخو ؛لمرلا فانصا نم هريغ هوسكي ال ام ةجهبلا

 رثكا وهو ؛ةيقرشلا ةهجلا نم مّطَقُملا لبجلل قصالملا رمحالا لبجلا نم هب ىتؤي ام :لّوألا عونلا
 .ةيرصملا رايدلاب ًادوجو اهمعأو عاونالا

 ةراجح ٌباّتُكلا هنم ْذْحّتي ,ةرمحلا ٌديدش ٌرجحتم لمر وهو .تاحاّولا نم هب ىتؤي :يناثلا عونلا

 .امهالاو امو موُيفلاو ديعصلا ُباّدُك اهلمعتسي ام رثكاو .ةباتكلا ىلع اهوحنو نيكسلاب ْتَحّت افاطل

 ,نوللا ٌرفصأآ قيقد لمر وهو .روُطلا يحاَوَن يف مزلقلا رحبب ةريزج نم هب ىتؤي :ثلاثلا عونلا
 .دوجولا زيزع هنأ الإ طخلا ىلع ةجهب هلو :نارفعزلا نم بيرق
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 زيزع وهو ,بهذلا روُدش اهلاخي ةصاصُب روُدش هب .ةّرقصلاو ةرّمحلا نيب لمر :عبارلا عونلا
 (44 0 475 ص.”ج) .مههباش نمو كولملا لّمَْرُي هبو ؛ادج دوجولا

 :ةاشُنملا_ (اعسات

 .ًاضيا نيئيش ىلع لمتشتو



 َكاّبش ال هنأ الإ ءاطغلا ةهج نم ةاودلا نم ّلحملاو ةئيهلا يف ةّلَمرملا لاحك هلاحو .فرظلا :لوألا

 ةاودلا ردص يف يتلا ريغ ىرخا ةأَشْنَم ٍباّتُكلا ءافرظ ضعب ذختا امبرو ,قاصللا ىلإ لصوتيل همق يف

 3 قاصللا نإف ؛ةطسوتملا ةلمّرملاك ةاودلا نطاب يف اهلعجيو .فيطل ّقُح ةئيه ىلع صاّصّر نم
 (18 ١ ص.” ج) .صاّصْرلا فالخب : ساحُتلا يف هثكمب رّيغتي

 امك رانلا ىلع خبطي نأ هقيرطو .رّبلا نم ذختملا اَشّنلا امهدحأ :نيعون وهو ,قاصُألا : يناثلا

 الو ءاشنإلا ٌباَّتُك هلمعتسي يذلا وهو .ةأشنملا يف لعجي مث .هنم ّدشأ ُنوكي هنأ الإ ءشاّمّقلا خبطي

 نم ذخّتملا يناثلاو .ضايبلا ةعانص يف قرولل هنول ةقفاومو هب قاصللا ةعرسل هريغ ىلع نولّؤعي
 ام ًاريثكو .ةاشنملا يف لعجت مث ,قاصألا ماَوق يف ريصت ىّنح ءاملاب ءاريثكلا ليت نأ وهو .ءاريثكلا

 يف لمعتسي نأ يغبنيو .هب قاصللا عرسي الو ةرّضُخلا ىلإ ريغتلا عيرس وهو .ةّنَويَدلا ْباَتُك هلمعتسي

 (44 ١ص.” ج) .هتحئار بيطتل روفاكلاو ٌدْرَواَّملا ةلمجلا يف قاصّألا

 :دفنملا  (رشاع

 ةّقّدلا يف ايواستم اهنم ةجاحلا لحم نوكي نأ يغبنيو ءقرولا مرخل ذختت .زّرْدملا هبشت ةلآ يهو
 اقيقد هباَّبُذ نوكي نأ الخ .ةعسلاو قيضلا يف قرولا باقثأ فلتخت الئل .ءاوس هلفساو هالعا ظلغلاو

 .قبس دقو .ةيدملا ْمُكَح ظلقلاو لوطلا يف باصّتلا يف همكحو .دوصقملا يف غلبأو عرسأ نوكيل

 ضعب يف ءاشنإلا بتاك اهيلإ جاتحا امبرو .نيواودلا ٌباَّنُك ٍباّثُكلا نم ةلآلا هذه ىلإ جاتحي ْنَم رثكاو
 14١( ص.؟ج) .هلاوحا

 :ةَمّرْلَملا رشع يداح

 .نيراّبآلاو ةلقايصلا عم نوكت ةديدحب امهطاسوأ ٌدشت ناتبشخ رسكلاب مزلملا :يرهوجلا لاق
 ةباتكلا لاح جّرّدلا سار ىلع نايقتلي نيتْفَد تاذ .هوحنو ساحُنلا نم ذختت ةلآ يهو .كلذ ىلع دزي ملو

 14١( ص..؟ج) .نيتُفَّدلا ىلع سّبْحَمِب سّبَحُيو ,بتاكلا ىلع عوجرلا نم جردلا عنميل

 :ةشرفملا _رشع يناث

 يفامو مالقالا تحت شّرْفُت .هوحنو فوص نم وا ةراهظو ةناطب :ناّثَك قرخ نم ذختت ةلآ يهو

 44١( ص.؟ج) .ةاودلا نْطَب يف نوكي امم اهانعم
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 :ةحسمملا_رشع ثلاث

 ريرح وأ فوص نم نينولم نيهجو تاذ ةبكارتم قّرخ نم ذختُت ةلآ يهو ءاضيأ رتفدلا ىّمستو

 ربحلا هيلع فجي الئل ةباتكلا نم غارقلا دنع اهنطابب ملقلا حسُمُي .شامقلا سيفن نم كلذ ريغ وأ

 نوكيو «ةليطتسم تناك امبرو .اهطسو نم ةموزخم ةرّودم نوكت نأ ةلآلا هذه يف بلاغلاو ؛دسفيف
 (147 44١ ص."”ج) .ةاودلا ةَعس ردق ىلع اهرادقم

 :ةاقسملا رشع عبار

 يف لعجي نأ بلاغلا نال :اضيأ ٌةيدرَواَملا ىمستو ةَرّبحملا يف ءاملا بصل ذختت ةفيطل ةلآ يهو

 فالخلاو دّرَولا ءامك ةجرختسملا هايملا نإف اضيأو .ءاهتحئار بيطتل ٌدّرَو ام ءاملا ضّوع ةربحملا

 نوزلحلا نم بلاقلا يف ةلآلا هذه نوكتو .ءاملا قالخب هدسفت الو ربحلا ُلْحّت ال كلذ وحنو ناَحّيّرلاو

 نم ةربحُملا جرخت ألا اهيف ىنعملاو .هوحنو ساَحُت نم تناك امبرو ,مّْلملا رحبلا نم جرخي يذلا

 ,؟ج) .ةجاحلا ردق ىلع بصلا داز امبرف .هوحنو زوكلاك مفلا عساو ءانإ نم بصي الو ءاهناكم

 (147ص

 :ةرطسملا  رشع سماخ

 ؛اهتاقّلعتمو ةباتكلا نم هريطست ىلإ جاتحُي ام اهيلع رطسي نيبنجلا ةميقتسم بشخ نم ةلآ يهو

 .([847ص .؟ج) .ٌبُّهَذُملا اهيلإ جاتحي ْنَم رثكاو

 :ةلقصملا_رشع سداس

 (487”ص ..؟ج) .ةلاحم ال ةاودلا تالآ نم يهو .ةباتكلا دعب بهذلا اهب َلَقَصُي يتلا يهو

 :قرهملا_رشع عباس

 انبحاص دعو :تلق .قِراَهَم ىلع عمجيو .هيف بتكي يذلا ساطّرقلا وهو (ءارلا حتفو ميملا مضب)
 (1/87ص.”7ج) .ُدْعُب هذع يفو ؛طيخملاو ,رهاظ وهو .داَدملا اهنم يراثآلا نيدلا نيز خيشلا

 :نسملا  رشع نماث .٠ .٠ 03 08

 ىلع وهو .رضخأو .يمورلا ىمسيو .نوللا ْبِهْكأ :ناعون وهو ,نيكسلا دادحإل ذختت ةلآ وه

 (145ص ."”ج) .ٌرضخالا هدوجأ يزاجملاو .اهدوجا يمورلاو ؛يصوقو ّيزاجح :نيعون
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 كلذ نم ميركلا نآرقلا هب قطن اميف
 - م ناصع مو

 نأ ىلع ماللا حتفب ةّماعلا أرق 4 ظوُمَحَم حول يف ديِحُم نآَرُق وه لب# :ىلاعت لاق : حوللا :لوالا ١

 عفرب عفان ارقف ءاوفلتخا مث ؛هيف ةباتكلاب حولت يناعملا نال كلذب يمس ؛حاولالا دحاو حوللا دارملا

 نع هظفحل ظفحلاب هفصو ؛حول يق ظوفحم ديجم نآرق وه لب ريدقتب نآرقلل تعن هنأ ىلع ظوفحم

 ٌرجلاب نوقابلا ارقو .4َنوظفاَحَل هَل نو ركّذلا انكر نحن اًنإ9 :ىلاعت لاق .فيرحتلاو ليدبتلاو رييغتلا
 ما وهو .كلذ قّدصت ظوفحملا حوللا يف ةدراولا راثآلا نآل .هجولا وهو :ديبع وبا لاق .حوللا تعن ىلع
 - 1827ص .7ج) .قلخلا لامعأ ةكئالملا سنت هنمو ,ةلّزنملا بتكلاو ميركلا نآرقلا حست هنم ؛نآرقلا
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 :دربملا لاق «روشنم قر يف روطْسَم باّتكو روطلاو» : ىلاعت لاق (ءارلا حتفب) :قرلا يناثلا - ؟

 حوللا ىلع هلمح دعيّتسا ْمُث نمو :رابسلا يبا نب ىقاعملا لاق .هيف بتُكُيل دولجلا نم قّقري ام وه
 :ليقو .ظوفحملا حوللا ١(: )ليقف :هيف روطسملا باتكلا يف فلتخاو ,طوسبملا روشنملاو ,ظوفحملا

 (1480 -184ص.؟ج) .مالقألا ريرص عمسي وهو ىسومل ىلاعت هللا هبتك ام :ليقو .نآرقلا

 .ٌداكلاب وهو دحاو ىنعمب امهو :ةفيحصلاو ساطرقلا

 اوُرَفَك نيذلا لاقل مهيدبلب ُهوُسَمَلَف ساطرق يف اباتك كِل اك ولو :ىلاعت لاقف .ساطرقلا اما
 ساطْرق دعاك لكو ,رصم يِدْرَب نم ذختي دعاك ساطْرقلا :رايسلا يبا نبا لاق 4نيبم رحس لإ اذه ْنإ

 هاكح يذلاو .َرَمْعَي نب ىيحيو ٌةحلطو ةمركعو ديز ىبأ اهمضو ءاهرسك ىلع روهمجلاو :لاق

 دارملاو (ءارلا دعب فلأ ريغ نم فاقلا حتفب) سطّرَق : هيف لاق هنإف .كلذ فلاخي ديز يبأ نع يره وجلا
 .ىفاعملا هلاق .ةفيحصلا سفن ال ْبوتكملا ةميركلا ةيآلا يف باتكلاب

 ىسوُم فحص يف ام ابني مل ْما» :ىلاعت لاق .عمجلا ظفلب الإ درت مل اهنإف ,ةفيحصلا اماو

 لاق .فحصلا هعمجل ًافحّصُم فحصملا ىمسو .فئاحص ىلع ضيا عمجتو 4ىّلَو يذّلا ميهاربإو

 (18 5ص .؟ج) .ةفيحصلا يف أطخلل افيحصت فيحصتلا ىمسو :يرهوجلا

 لهأ ناكف ةتوافتم كلذ يف ممألا تناك دقو :ميدقلا نمزلا يف بتكت ةفلاسلا ممألا تناك ام يف

 انتم



 دنهلا لهأو ؛قرولا ةعنص سانلا ذخا مهنعو .ءالكلاو شيشحلا نم هنوعنصي قرو يف نوُبتكي َنيصلا

 رقبلاو سيماوجلا دولج نم ةغوبدملا دولجلا يف نوُبُتكي ُسْرْفلاو .ضيبالا ريرحلا قّرخ يف نوبتكي
 يفو ؛قاقر ضيب ةراجح يهو :(ةمجعملا ءاخلاب) فاخّللا يف نوبتكي اوناك كلذكو ,شوحولاو منغلاو
 .هيلع ّضَوُخ ال يذلا ديرحلا يهو (ةلمهملا نيسلاب) لخنلا ٍبَّسُع يفو .امهوحنو ديدحلاو ساحُتلا
 (ص) ّيبنلا ثعُب نأ ىلإ كلذ ٌرمتساو .هنم مهبرقل ٌباَقلاو لبإلا فاتكا مظع يفو .بيسَع امهدحاو

 هللا يضر تباث نب ديز نعف ؛بّسُعلاو فاخّللا يف (ص) يبنلا مهيلع هؤرقيو لزني نيح نآرقلا لزنو
 :يرهزلا ثيدح يفو ..فاخّللاو بسلا نم َنآَرُقلا عّبَتَتا تْلعَجف» :نآرقلا هعمج دنع لاق هنأ هنع

 .مّدألا يف هتابتاكم ضعب (ص) يبنلا بتك امبرو هبّسُعلا يق نآرقلاو (ص) هللا لوسر ضبُق»

 دوجوملا هنال وا ؛هئاقب ٌلوطل قّرلا يف نآرقلا ةباتك ىلع مهنع هللا يضر ةباحصلا يار عمجاو

 سانلا نيب هلمع اشفو قرولا رّمَك دقو ةفالخلا ٌديشرلا يلو نأ ىلإ كلذ ىلع سانلا يقبو .ذئنيح مهدنع
 فالخب .ريوزتلا لبقتف ةداعإلاو وحملا لبقت اهوحنو دولجلا نال .دّغاكلا يف الإ سانلا بتكي الا رمأ

 رئاس ىلإ قرولا يف ةباتكلا ترشتناو .هطشك رهظ طشُك نإو .دسف هنم يحُم ىتم هنإف قرولا
 (5147- 485ص ..؟ج) .نآلا ىلإ كلذ ىلع سانلا رمتساو .دعبو برق نم اهاطاعتو ,راطقالا

 عقي سنج مسا (ءارلا حتفي) قّرولا :هسانجأ ةفرعمو ,ةغللا يف ةدراولا قرولا ءامسأ نايب يف

 بتكي يذلا لجرلا ىمس هبو .تاقرو ةقرولا عمجو ,قاروا هعمجو ؛ةقرو ةدحاو ءريثكلاو ليلقلا ىلع
 نيغب) َدٌعاكلا اضيأ ىمسيو .هنايب رم امك ةفيحصو (ساطرق هتيمستب ميركلا نآرقلا قطن دقو .ًاقارو

 ءاهلا ناكسإو ميملا ممضب) ْقَرِهَمو .سورّط ىلع عمجيو ءسّرط اضيأ ةفيحصلل لاقيو (ةلمهم لادو

 قرولا سانجأ ىلعأو .نامزلا روُرُم ىلع ًاروبص .فارطالا بسانتم .ًاليقص اهدعب ةلمهملا ءارلا حتفو

 الو .ًادج رفاو هعطقو .ءازجأ بسانتو ةيشاح ةقّيِرو ةنويل عم نيخث قرو وهو يِداَدْعَبلا هانيأر اميف

 تاناقلا تاّبَئاكم يف ءاشنإلا باّتُك هلمعتسا امبرو .ةفيرشلا فحاصملا الإ بلاغلا يف هيف بتكي

 عطقلا نود وهو ,يوُمَحلاب فرعي عون :نيعون ىلع وهو .يماشلا ةبترلا يف هنودو ...اهوحنو

 ةبترلا يف امهنودو ,يومحلا عطقلا نود هعطقو يماشلاب فورعملا وهو ردقلا يف هنودو .يدادغبلا

 .اعطق ربكا يروصنملاو ةداعلا عطقو ,يروصنملا عطقلا :نيتعطق ىلع ضيا وهو ؛يرصملا قرولا

 :نيقارولا فرع يف ىمسيو هاهجو لقصي ام هيف نإف ةداعلا امأ ؛اعيمج هاهجو لقصُي امّلقو

 نشخ ؛عطقلا ريغص ىّفلاب فرعي فْنص هيفو .طسوو لاع :نيتبتر ىلع مهدنع هريغو .حولصملا

 *؟ غا/



 نإو كلذ ىلع تهبن امنإو .كلذ وحنو رطعلاو ىوُلَحلل ْذخَّتُي ةباتكلا يف هب عفتني ال .فرغلا فيفخ ظيلغ
 هنأ ,يناثلا ؛ةباتكلا ناكرأ دحا وه يذلا قرولا نايب نم اتباتك يلْخُن الا .امهدحا :نيرمال احضاو ناك

 قرو نويرصملا فرْعَي ال امك يرصملا قرؤلا رما ليصافت هيف فرعي ال ميلقإ ىلإ باٌتكلا لقتني دق
 برغلا لهأ قرو كلذ نودو .هدارا نمل كلذ ىلع عالطإلا عقيف ؛رصم قروب مُهَتَفِرْعَم رصم ريغ

 ىلع قرلا يف ابلاغ فحاصملا نوبتكي كلذلو ؛ثكملا ليلق ءىلبلا عيرس ءادج ءيدر وهف ةجنرفلاو
 .(484- 5/87ص .؟ج) ءاقبلا لوطل ابلط ىلوالا ةداعلا

 ىقوش نيدلا ءالع .أ
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 باتكلا سرهف

 ةمدقملا

 ملقلا يربو طخلا يف ةلاسر .باتكلا ًالوأ

 ةعوبطملاو ةطوطخملا باتكلا خسن-١

 ةيروميتلا ةنازخلا ةطوطخم أ

 ةرهاقلا يف ةيموقلا بتكلا راد ةطوطخم - ب

 باهولا دبع ينسح نسح ديسلا ةطوطخم - ج
 نيو نق (نينزاطعلا) طولا ضقلا رار ةيرطكع د

 غئاصلا نبا ىلا هتيسنو باتكلا ةحص يف - "

 غئاصلا نبا ىلا هتيسنو باتكلا ةحص يف ١

 باتكلا ناونع يف - ب

 باتكلا اذه رشنل هاندمتعا ام يف "' 

 رشنلل راتخم لا صنلا يف أ

 راتخملا صنلا قيقحت ةيجهنم يف ب

 غئاصلا نب نمحرلا دبع :فلؤملا  ايناث
 همسأ-١

 غئاصلا نبا ةايح - "

 مئاصلا نبا رصع - "

 غئاصلا نبا تاسرامم  ؟

 غئاصلا نبا ذيمالت 5

 لامعا نم هفلخ امو غئاصلا نبا جاتن- 5

 غئاصلا نبا ةناكم -

 قدح
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 نقفاكش غئاصلا نبا ةلاسر تايوتحم  اثلاث

 ند كفن ةلاسرلا اهتلوانت يتلا تاعوضوملا يف ١

 نه كين هصقن وأ ةلاسرلا صن لامتكا يف - ؟

 اا هدعبو غئاصلا نبا لبق يبرعلا طخلا نع باتكلا عبار
 ع6 ةمدقملا شماوه

 "85 (ملقلا يربو طخلا يف ةلاسر) غئاصلا نبا باتك صن قيقحت

 6 قيقحتلا يف تاطوطخملا زومر
 ع ةلاسرلا حاتتفا

 قش ا ظفللاو طخلا نيب ةنزاوملا

 ١١ مالقألا ءامسا

 ١1١ ملقلا ىف باب

 -1١5 ملقلا كسم

 ١١ فلألا

 لنفي ءابلا

 +١5 ءاثلاو ءانلا

 ا؟ال_75١ ميجلا

 ١14 لادلا

 لحخا ءارلا

 لف نيسلا

 يكتم داصلا

 ١ نيعلا

 ١ فاقلا

 1١ فاكلا

 ١ا/ ماللا

 ١و4 ميملا

 .١ ءاهلا

 ١4١ واولا

 ؟ 0



 فلآ ماللا
 ءايلا

 اهؤامساو فورحلا ةسدنه

 سمطي ال امو فورحلا نم سمطي ام

 ثلثلا ملق
 عاقرلا ملق

 رايفلا ملق
 ينانثلا .ليصنتلا . ريطستلا .فيصرتلا

 ةيثالكلا

 ةيعابرلا

 ةعبسلا لوصالا

 ةرئادلا نم فورحلا جارخا

 اهنيزاومو فورحلا ريداقم
 5 . "يشاوحلاو رئاظنلاو رداصملاو عجارملا

 08 باتكلا سرهف

 اكل

 ةحفصلا
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 ىلإ هجوم

 ,داهشتسالا نم انكمت اهلضفب يتلا ةصاخلاو ةماعلا بتكلا رودو فحاتملا تارادا

 .باتكلا اذه يف .اهتاظوفحم نم جذامنو روصب

 ىبرعلا ثارتلا رشنب اهتيانعل طابخلا نيسحت ذاتسالا صخشب تاعوبطملا ةكرش

 .كلذ ىلع جذومنالا باتكلا اذه يفو .قئاللا رهظملاب هزاربا ىلع ءاخسلاو

 ليعامسا اضر ذاتسالا مهتعيلط يفو تاعوبطملا ةكرش يف رشنلا مسق ىلع نيمئاقلا

 .لمكألا هجولا ىلع باتكلا رشن ليبس يف تاهيجوت نم همدقو دوهج نم هلذب امل

 صخالا ىلعو تاعوبطملا ةكرش يف فصلاو حيحصتلاو ةعجارملا ىلع نيمئاقلا

 .حيحصتلاو ةعجارملا يف امهتقدل ميكحلا ةليضف ةديسلاو موطاح دمحا روتكدلا

 ينفلا جارخالل اقفو صوصنلا فص ىلع اهصرخو اهسامحل ىلاقلا ةيكرت ةسنآلاو

 .باتكلا اذهل

 ينغلا دبع ناديسلا مهتعيلط يفو ةيلودلا عباطملا يف باتكلا اذه ةعابط ىلع نيمئاقلا

 .ةديس لامحو ظاللا

 .اهب عفنيو اهنم عفتني يك ةفرعملل ىعسي باتكلا اذهل ءىراق لك -

 ها



 دهس قوراق ءد بتك نم

 نونفلاو بادالا يف : الوا

 : تاقيقحتو تاسارد -1

 حرسمو لظلا لايخو لافطالا بداو ةصقلاو رعشلا يف ةليلو ةليل فلا رثال ضرع ٠١) ةلملو ةليل فلا يبحو نم - ١

 ةعبطلا . لوالا دلجملا (١) نويزفلتلاو ةعاذالاو ةفاحصلاو امنيسلاو ىقيسوملاو ةيليكشتلا نونفلاو حرسملاو ايندلا قودنصو ىمدلا
 ٠ (توريب - ةيلهالا ةبتكملا ؛ ©١511 اعم يناثلاو لوالا نادلجملا ء ١577 ىلوالا ةعبطلا ؛يناثلا دلجملا . ١577 ىلوالا

 ءالخبلا جذامنو لخبلا عوضومل نراقم ليلحت عم ظحاجلا باتك يف درو ام ضرعت ةسارد ١) ظحاجلا ءالخب عما“ "
 ( ءالخبلا عم ) ىلوالا ةعبطلا (٠ باتكلا نم تابختنم عم لخبلا تلوانت يتلا ةيبدالاو ةينفلا لامعالاو تاباتكلاو ملاعلا باذا يف
 قاقالا راد ١55١ ةسماخلا ةعبطلا ١147 ةعبارلا ١58٠ ةثلاثلاو ١914 ةيناثلا :تاعبطلل توريب باتكلل ةينانبللا ةكرشلا

 ٠ توريب - ةديدجلا

 املو مزح نبا باتكل نراقم يبدا ليلحت اهماوق صنلا قيقحتل اهل مدق ةلوطم ةسارد ٠) مزح نبال ةمامحلا قوط - *
 ١18 (٠  ةثلاثلا 1516 ةيناثلا ١175 ىلوالا تاعبطلا توريب - ةايحلا ةبتكم راد ٠) (ةيملاعلا بادالا يف بحلا نع بتك

 رادإ: تاعبطلا ؛(هتسرهفو صنلل قيستتو ةيليلحت ةمدقم ) ٠ ينيوزقلل تادوجوملا بنارغو تاقولخملا بئاجع - +
 ١5415 ةعبارلا,١ ؟78ةثلاثلا , ١51/17 ةيناثلا ,17١"ىلوالا:توريب (ةديدجلا قاقالا

 لامعالاو ملاعلا يف ةفارخلا نفل ةنراقم ىلع موقت صنلا قيقحتل اهب مدق ةلوطم ةسارد) ٠ عفقملا نبال ةنمدو ةليلك - د
 ةيليكشتلا نونغلا يف ةفارخلا نف رثال ةئراقم ةسارد عم اهيف ةنمدو ةليلك باتك عقومو هيف ةعوضوملا ةبرثنلاو ةيرعشلا
 ٠ توريب ٠ ةديدجلا قافالا راد ١187 ٠ ةعبارلا ؛ ١14 ةثلاثلا ء ١54٠ ةيناثلا ١, 51717 ىلوالا : ثاعبطلا ٠ (ةيئامنبسلاو

 ناويحلا ةمحلم هلوانتت ام ةلمج نم لولتتت صنلل ةيليلحت ةمدقم ٠) افصلا ناوخال ناسنالا ىلع ناويحلا يبعادت - 1

 راد ) *١18 ةئلاثلا 44٠ ١, ةيناثلا ,؛1577١ ىلوالا : تاعبطلا - (١ امهنم لك ىلا يمتنت يتلا ةيبدالا لامعالاو ناويحلا ةفارخو

 ٠ ( توريب - ةديدجلا قافالا

 ةنراقم ةيليلحت ةسارد نمضتت ققحملا صنلل ةلوطم ٍةشارد-ىلع لمتشت ةمدقم ١) ليفط نبال ناظقي نب يح -
 ةيافل - (ةصقلا صن اهيلي ملاعلا يف نونقلاو بادإلا يف ًاهريئاظنو يح ةيصخشلو اهنم ةاحوتسملا صصقلا و ناظقي نب يح ةصفل
 (؛ط ) سنوت باتكلل ةيبرعلا ل توريب - ةديدجلا قاقالا راد تاعبط ؛ -تاعبط سخ 7
 ,اكقمع

 يببرعلا بنالاو ملاعلا بادا ساسا ىلع ةماقنلا نفل ةنراعي ةيلياحت هاك )» يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم - 4

 ١ 0.554- ةديدجلا قافالا راد - ىلوالا ةعبطلا- (٠ صنل قيقحتو هجذامنو
 بالاو ملاعلا بادا يف ةيوجحلا جذامنللو اهرئاصمو ةيوجحلا رداونلل ةنراقم ةيليلحت ةسارد) ٠ هرداونو احج - 5

 : 1985 ىلوآلا ةعبطلا : توريب ةديدجلا قافالا راد - ٠(احج رداون نم ةريبك ةعومجمل اهب مدق صوصن اهب قحلا يبرعلا
 1١15 ٠  ةعبارلا ةعبطلا ؛ ١5/45 ةلاثلا ةعبطلا ؛٠ ١544 ةيئاثلا ةعبطلا

 ثارتلا يف اهتاداضمو اهرئاظنو ةلضافلا ةنيدملل ةنراقم ةليلحت ةسا رد) ٠ ةلضافلا ندملاو يباراغلا عم -

 ١185 ٠ توريب - ةرهاقلا قورشلا راد . ىلوالا ةعبطلا - (٠ يملاعلا يفسلفلل و يبدالا
 ٠١ - يليثمتلاو يبباطخلا يببرعلا ءاقلالا نف ٠ - توريب ؛ باتكلل ةيملاعلا ةكرشلا ىلوالا ةعبطلا ١185 ٠

 يبرعلا لظلا لابخو ملاعلا يف لظلا لايخ نف يف نراقم يليلحت يبدا ينف لوطم ثحب ) ٠ يببرعلا لظلا لايخخ - ١١

 ٠ 1159 توريب ٠ تاعوبطملا ةكرش ىلوالا ةعبطلا - ٠ (همالعاو هتايصخشو هصوصنو هلاكشاو هعاوناو هلوصار

 ةطوطخمل لماكلا صنلا اهيلي ةنراقم ةيليلحت ةمدقم ٠) يلداعلا ناوخ رتفد نبال ؛ةيراجو ةيراج فلا - ٠١
 ٠ رشنلا ديق - (باتكلا

 ةروطسالاو خيراتلا يف شوقارف مسا لمحت يتلا تايصخشلل ةنراقم ةيليلحت ةسارد) ٠ هرداونو شوقارق - 4

 -.(يبرعلا ثارتلا يف اهرئاظنو اهرداصمو رداو نا صوصنل نراقم قيقحت عم ةيشرقارقلا رداونلا يف شوقارق ةبصخشلو
 ١550 ٠ توريب ٠ ةديدجلا قافالا راد ىلوآلا ةعبطلا

 يناغالا يف رمع رابخال لماكلا صنلا رشنو ةيليلحت ةمدقم ) ٠ هرعشو هرابخا يف ةعيبر يبا نب رمع - 5
 ٠1١151 توريب ةديدجلا قافالا راد ىلوآلا ةعبطلا - (٠ هجراخو ناويدلا يف هدئاصقل لماكلا صنلاو يناهبصالل

 (اققحم صنلا رشن عم ةنراقم ةيليلحت ةمدقم ) - غئاصلا نبال ملقلا يربو طخلا يف ةلاسر - ٠
 ٠ 15351 توريب تاعوبطملا ةكرش يلوالا ةعبطلا -

 ٠ 1151301 ةنس توريب ةديدجلا قافالا راد - (صوصن عم ةنرافم ةيليلحت ةمدقم ) - ةيلدنالا تاحشوملا 0-63



 ٠ رشنلا ديق- ١ مئاه كوشتوك فلم حتف 0-6

 ٠ نينانفو ءابدأ ريس - 2

 ؛يكبلعب ريهز تاروشنم : ىلوالا :تاعبطلا .اهثارت نم تابختنم عم ةدايز يم ةريس - يم قلادحح نم تاقاب - 5
 ٠1325 توريب ٠ ةديدجلا قلقالا راد ؛ ةثلاثلا - ١98٠ توريب ٠ ةديدجلا قاقالا راد ٠ ةيناثلا - 157 توريب

 ٠ - ةرهافلا باتكلل ةماعلا ةئيهلا ( اهجاتن نع ةسارد عم اهتريس ) -نيمساهلاو نانحلا ةرعاش يزاجح ىولس -
 .ء 141 توريب

 ةكرش (٠- هتاحولو هموسرو هتايح نم روص عم نانفلا ةريس ) -لايجا ملعمو رصع نانف . يبهو ديشر - ١"
 ٠ 355982 توريب ثاعربطملا

 ٠ ةديدجلا قافالا راد ىلوالا ةعبطلا - لاهشلا هللا دبع ىلا دوعسم ريمالا نم ؛يبرعلا صقلاب مسرلا نف -
 ١991 توريب

 :تايحرم - 3

 ١- ىلوالا ةعبطلا - ( نويزفلتلل ةيليثمت ) مادعالا ةصنم ٠ توريب - يراجتلا بتكملا 155717 ٠

 يبرعلا يفرخزلا نيوكتلا ساسا ىلع يمارد ءانب ٠
 نودلا ةروطسا ) ةينابسا ةيبرغ ةيروطسا ةيصخش ةراعتسا يف نراقم ينف قيبطت ٠) ( ةيحرسم) رايرهش ةدوع - "4

 نم لك ةيصخش لوانتت ةمدقم عم (يحرسم لمع يف ( رايرهش ) ةيبرع ةيقرش ةيروطسا ةيصخش ريصفتل ( ةينابسالا ناوج
 ١914 توريب , يراجتلا بتكملا ؛ ىلوالا ةعبطلا ٠- ملاعلا يف نونفلاو بادالا يف ناوج نودلا رايرهش

 راد - ىلوالا ةعبطلا(لظلا لايخو ٠ ىمدلا حرسمو ةكرحتملا موسرلل ويرانيس ) - ٠نامزلا لقتعم ييف نايصع - 5
 ٠ 11451 توريب - عاربلا

 1١1417 توريب عاريلا راد-ىلوالا ةعبطلا -(ةيئاميا ةجره ) هطوقسو يروبنطلا سادم نوعص -7

 ٠ رشنلا ديق - ( ةجره ) ىكحو جرفت ظحاجلا -
 ٠ رشنلا ٍديق - ( ةيقيسوم ةيئاميا ) ءاميا - نمراك -4

 هروصم طنارث تاهويرانيس - 4

 1١11974 ٠ توريب - ةرهاقلا - قورشلا راد (بعات زيزعلا دبع موسر ) نادغب ىتف- 4

 ٠ - توريب - حيرلا طاسب رلد (يرصملا ليمج موسر) - يروبنطلا ءاذح 15178 ٠

 ١ - توريب - حيرلا طاسب راد - (يرصملا ليمج موسر) - ناظفقي نب يبح ١998 ٠

 ١" (دعس قورافو يريزغ يحادرق ىهمو يصابوش هللا ريخ نازوس موسر)- ةمامحلا قوط- ٠

 : نوناقلاو ةعيرشلا يف: ايناث

 71314 توريب - يفرصملا باتكلا ةسسؤم - ديصر نود كاشلا بحس مرج - "1

 يسايسلا ركفلا تافلؤمل ةحفص ١487 يف لوطم يليلحت ضرع ٠-) هدعبو“ ريمالا“ لبق يبسايسلا ركفلا ثارت- "4

 ةيبرعلا يلا ريمالا باتك ةمجرت عم رشن هل ةقحاللاو (ريمالا) يللئايكام باتكل ةفباسلا
 ١55  اهرخا ةعبط ٠١ ةديدجلا قلقالا راد -

 ةثلاثلا ء 144١ ةيناثلا « 1975 ىلوالا تاعبطلا - ( هقيقحت عم صنلل ميدقت )- سنا نب كلاه مامالل اطوملا - 5

 ٠ ةديدجلا قافالا رلد ء ١1485 ةعبارلا . *١98

 ١184 ٠ ةنس - توريب ةديدجلا قاقالا راد - ( هقيقحت عم صنلل ميدقت ) - يبايرغلل هتامالعو قفانملا تافص - 7

 رادلا ةيناثلا ةعبطلا ء 147+ توريب ٠ عيزوتلاو رشنلل ةيلهالا ؛ ىلوالا ةعبطلا ٠- ينوكلا ءاضفلا نوناق - ”

 ٠ 19557 ةنس توريب ةيعماجلا

 ةنس توريب يف نيماحملا ةباقنل يساملا باتكلا يف رشن - نامزلا ىلع نانبل ماهاو هنامز لها ماما يعازوالا -

 تاسسؤم اهتمدقو ؛ ١554 توريب - ةيمالسالا بهاذملا نيب بيرقتلا رادو طايخلا نيسحت ذاتسالا اهرشنب عربت ةعبط - 4
 ٠ اناجم عزوتل ةيعامتجالا دلاخ دمحم روتكدلا


